
str. 10 a 11

Zastupitelé rozdělili  
spolkům na činnost  
v roce 2023  
necelé 2 miliony korun
str. 5

Školáky vozí ráno  
do Příbrami  
nový rychlíkový spoj

str. 9

Se starým rokem jsme 
se po dvouleté pauze 
rozloučili Předčasným 
silvestrem
str. 15

Vždy jsem se snažil, aby naše autobusy  
byly všude včas a neměly žádné výpadky
Rozhovor s majitelem autobusové dopravní společnosti Martinem Uhrem
str. 12 a 13

ročník 48 | číslo 326 / 327 | město Mníšek pod Brdy | LEDEN / ÚNOR 2023 | ZDARMA



ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 326/327 (vychází 27. ledna 2023)
Měsíčník, vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. Příspěvky jsou přijímány průběžně 
na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Volný čas/Zpravodaj, kde 
je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz 
v sekci Zpravodaj), a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři 
textů. Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu 
vydavatele zakázáno. Redakční příprava: Libor Kálmán. Grafické zpracování: Jiří Hladovec. Náklad 3 030 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna Mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku  
MK E 12576. Fotografie na titulní straně: Martin Uher s autobusem Škoda 706 RO z roku 1949. Autorka fotografie: Lenka Živná. Redakční uzávěrka příštího, březnového čísla: 8. února 2023.

Slovo starosty
Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
poslední dva měsíce uběhly jako voda. Soustředili jsme 
se zejména na změny v  organizaci práce městského 
úřadu tak, aby se postupně stal efektivnějším 
a  pružnějším. Podařilo se rozšířit odbor majetku 
a investic o nové pracovníky do terénu, kteří pomohou 
s  běžnou údržbou města. Doufáme, že se také daří 
zlepšit motivaci jednotlivých zaměstnanců, když vidí, 
že jejich názory a  zkušenosti jsou vítané a  práce má 
smysl. Především se soustředíme na přípravu obnovy ulic 
a  chodníků, rozumnou reakční dobu úřadu a  smysluplné projekty. Komplikovaná 
je zimní údržba. Její organizaci a kvalitu budeme muset pro příští rok změnit.
Na konci března spustíme některé starší a  připravené projekty a  některé úplně 
nové. Patří mezi ně chodník V  Lipkách nebo oprava Řevnické. Ucelený přehled 
najdete v článku k rozpočtu města na straně 3. Chceme, abyste o těchto akcích měli 
přehled a věděli, co se skutečně plánuje a bude realizovat.
V průběhu prosince jsme podali jednu a v lednu jsme zpracovali a podali další čtyři 
nové žádosti o dotace. Pokud uspějeme, město získá ještě v letošním roce přibližně 
jeden milion korun na zateplení školní jídelny a další milion na výstavbu osvětlení 
školního hřiště, vybavení knihovny, dva nové stacionární radary s  informační 
tabulí a  vybavení zásahové jednotky našich hasičů. Připravujeme ještě další 
žádosti o dotace na rekonstrukci toalet u tělocvičny a na opravu povrchů nejvíce 
poškozených ulic.
Intenzivně se pracuje na nové svazkové škole. Počítáme, že během února se podaří 
zpracovat základní studii školního areálu a  v  březnu podáme spolu s  obcemi 
mníšeckého regionu žádost o dotaci. Tady nás čeká opravdu běh na dlouhou trať. 
Plánem pro letošní rok je zahájit práce na projektu a pokud možno, získat alespoň 
územní rozhodnutí na areál. Osobně odhaduji, že od skutečné výstavby školy nás 
dělí následující čtyři až pět let.
Jak vidíte příprav a práce, jež směřují k  tomu, aby se vám tady hezky žilo a byly 
opravené ulice města, je dost. Přejeme si, aby nám to šlo pěkně od ruky.
Mějte dobrý celý letošní rok, ať se vám daří v práci a dětem ve školách a školkách. 
Zároveň ať je nám dopřáno žít v klidu a ve zdraví. 

Petr Digrin

Slovo místostarostky
Milí spoluobčané,
na konci loňského roku jsem měla možnost se s mnohými z vás potkat při příležitosti 
Předčasného silvestru. Taková setkání mě vždy potěší, protože si můžu vyslechnout, 
jak se vám daří, z čeho máte radost a co vás trápí. Vidět úsměvy na vašich tvářích je to, 
co mě nabíjí energií a touhou pracovat pro vás, jak nejlépe dokážu.
Při jednom předvánočním setkání jsem dostala knihu Inspirace Baťa s podtitulem 

Jak být silnější a šťastnější podle zásad Tomáše Bati. Sotva 
jsem se do knihy začetla, narazila jsem na tuto pasáž: „… 
šťastný je ten člověk, který má k sobě úctu a váží si sám 
sebe.“ Považuji za velmi důležité, abychom projevovali 
úctu a obdiv druhým lidem. Stejně tak bychom měli mít 
pozitivní vztah sami k sobě, být si vědomi své hodnoty 
a přijmout odpovědnost za osobní štěstí.
Proto bych nám všem chtěla do nového roku 2023 přát, 
abychom se přestali bát, naučili jsme se vyjádřit svá 
přání, sny a touhy a hledali cesty k jejich naplnění.

Daniela Páterová
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V ý s l e d k y  j e d n á n í  p o s l e d n í h o  Z a s t u p i t e l s t v a 
m ě s t a  M n í š e k  p o d  B r d y  v  r o c e  2 0 2 2

Rozpočet města pro rok 2023 a jednotlivé plánované akce

Ve středu 14. prosince 2022 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo zasedání mníšeckého zastupitelstva. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, jeden se z jednání omluvil.

Na programu bylo několik bodů, zásadních pro chod našeho města 
v roce 2023:
•  Schválení rozpočtu města pro rok 2023  

(článek na toto téma najdete ve Zpravodaji na str. 3).
•  Schválení „Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  
– od 1. 1. 2023“ (najdete na str. 4).

•  Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2023  
(najdete na str. 5).

•  Schválení finančních příspěvků sportovním a volnočasovým 
spolkům na činnost v roce 2023 (najdete na str. 5).

Dalším bodem jednání bylo pověření zastupitele řízením Městské 
policie Mníšek pod Brdy. Tím byl na návrh vedení města zvolen 
Bc. Milan Kotouč, který byl v letech 2007 až 2018 vedoucím strážní-
kem mníšecké městské policie a v této oblasti má bohaté zkušenosti. 
Funkci pověřeného zastupitele bude vykonávat bezúplatně. Jedná se 
o krok v souladu s plánovanou decentralizací řízení města a rozšíře-
ním kompetencí i na další zastupitele.
Záznam z prosincového zastupitelstva můžete sledovat  
na bit.ly/YoutubeMnisek.

Libor Kálmán

Rozpočet pro letošní rok se připravoval ve velmi hektickém povoleb-
ním období. Našim cílem bylo, schválit ho do konce roku 2022, aby 
platil od začátku roku letošního a město, školy i školky se nedostaly do 
takzvaného rozpočtového provizoria, které by významným způsobem 
omezilo hospodaření.
Pod článkem najdete podrobnější rozpis hlavních oprav a nové výstav-
by, jež pro vás chystáme udělat v  průběhu roku. Soupis neobsahuje 

úplně všechny aktivity a plánované výdaje města. Kompletní rozpočet 
včetně činností, u kterých se mohou vyskytnout problémy, případně 
časová prodleva, najdete na www.mnisek.cz/mesto/rozpocet.
V níže uvedením seznamu si vyhledejte ty akce, jež se dotknou přímo 
vás, a které se budou určitě dělat. Můžete si najít tu svoji akci, na kterou 
už dlouho čekáte, nebo zjistit, jestli někde poblíž vás, město něco ne-
plánuje. Za radu města starosta Petr Digrin 

Název a popis akce Rozpočet

komunikace (silnice, chodníky)

Studie parkování naStarém sídlišti,  
projekty ulic 5. května a Lhotecká 400 000 Kč

Ulice Řevnická, kompletní oprava povrchu 5 000 000 Kč

Ulice Ve Štítku, oprava povrchu recyklátem 280 000 Kč

Oprava povrchu ulice od nádraží k přejezdu – Rymaně 600 000 Kč

Kvíkalka – oprava a údržba ulic 250 000 Kč

Oprava Skalecké ulice, opravy po zimě 1 000 000 Kč

Úprava projektu rekonstrukce ulice Lhotecká 150 000 Kč

Úprava projektu rekonstrukce ulic na Kvíkalce 100 000 Kč

Stavba zbývající části ulice Pod Lesem 600 000 Kč

Rekonstrukce I. etapy ulice Na Oboře 8 000 000 Kč

Oprava chodníku u bytovek 585, 586, 587  
ulice Jana Štastného 200 000 Kč

Oprava chodníku u bytovek ulice Nová 200 000 Kč

Chodník podél silnice č. 116, úprava projektu 100 000 Kč

Chodník podél Čisovické, úprava projektu 75 000 Kč

Chodník podél Čisovické – Hladový vrch, úprava projektu 75 000 Kč

Chodník podél Dobříšské,  
prodloužení, dopracování projektu 80 000 Kč

Chodník V Lipkách, realizace 2 300 000 Kč

Oprava mlatové stezky ke kostelíku, odvodnění 300 000 Kč

vodovody a kanalizace

Rekonstrukce vodovodů v Rymani,  
zlepšení tlakových poměrů 967 000 Kč

Rekonstrukce vodovodů v Rymani,  
zlepšení tlakových poměrů, podvrt pod železnicí 605 000 Kč

Nový vodovodní řad ve Stříbrné Lhotě 400 000 Kč

Nový kanalizační řad ve Stříbrné Lhotě 600 000 Kč

Pokračování v projektování zkapacitnění ČOV 1 500 000 Kč

Projekt zasakování vody podél Lipek a na Kvíkalce 200 000 Kč

Nádrže na zadržování vody a zalévání u ZŠ Komenského 420 1 200 000 Kč

Projekt rekonstrukce Zadního rybníku 100 000 Kč

Realizace rekonstrukce Prostředního rybníku 5 000 000 Kč

dětská hřiště

Generální oprava skateparku 500 000 Kč

Hřiště v Edenu 400 000 Kč

veřejná osvětlení

Projekt veřejného osvětlení na Madlenkách 100 000 Kč

Projekt a realizace osvětlení školního hřiště 1 120 000 Kč

Projekt osvětlení Dolíky 100 000 Kč

opravy budov města

Výměna oken městského úřadu 1 000 000 Kč

Oprava střechy Domova pro seniory Pod Skalkou  
a oprava kuchyně 3 000 000 Kč

Oprava plotu knihovny 150 000 Kč

Přístavba nových tříd pro ZUŠ u školky Nová 2 400 000 Kč

Nová okna v ZŠ Komenského 886 270 000 Kč

Projekt zateplení a odvodnění domu č. p. 519 100 000 Kč

Realizace zateplení a odvodnění domu č. p. 555 3 500 000 Kč

Zpracování záměru osazení FVE na budovách města 200 000 Kč

Rekonstrukce prostor zdravotního střediska pro dospělé 800 000 Kč

Zateplení zdravotního střediska 4 200 000 Kč

Návrh rekonstrukce městského úřadu 1 200 000 Kč

Výměna oken v Domově pro seniory Pod Skalkou 1 500 000 Kč

Návrh nové městské knihovny 120 000 Kč

Projektová dokumentace nové mateřské školy 1 000 000 Kč

TABULKA VYBRANÝCH AKCÍ:

Z RADNICE
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Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 31. března 2023.

Příspěvek na občana již nedovoluje zákon
Oproti roku 2022 dochází k několika změnám, a především zjednoduše-
ní celého systému. „Příspěvky na občana už poskytovat v příštím roce není 
možné, zákon to vysloveně zakazuje,“ komentuje hlavní změnu starosta 
Petr Digrin a dodává: „I když jsme museli příspěvky zrušit, snažili jsme se, aby-
chom nové poplatky za popelnice přiblížili co možná nejvíce na úroveň cen, které 
lidé byli zvyklí platit doposud. Výše poplatku za jednotlivé nádoby je tak podob-
ná, ale ne úplně stejná. Někdo zaplatí o trochu víc, než platil, někdo zase méně.“
Pokud například rodina platila za 120 litrovou nádobu s týdenním svo-
zem 2 600 korun ročně, bude nyní platit 2 810.

Informace k poplatkům na rok 2023 najdete v přehledném  
Ceníku pro SKO (směsný komunální odpad):

Objem nádoby Četnost svozu Poplatek

60 L pytle* jednou za dva týdny 710 Kč

80 L jednou za týden 1 880 Kč

80 L jednou za dva týdny 940 Kč

120 L jednou za týden 2 810 Kč

120 L jednou za dva týdny 1 410 Kč

240 L jednou za týden 5 620 Kč

1 100 L jednou za týden 25 740 Kč

* Tato varianta je poskytována pouze stavbám pro rodinnou rekreaci, 
které se nachází na území města Mníšek pod Brdy. Pytle pro chataře je 
možné vyzvedávat ve sběrném dvoře (po úhradě poplatku).

Nová vyhláška
Sazba poplatku je vypočtená dle § 4 vyhlášky a činí 0,45 Kč za litr ka-
pacity nádoby.
Nová „Obecně závazná vyhláška o  místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z  nemovité věci“, kterou bylo zapotřebí do-
stat do souladu se zákonem, platí od 1. 1. 2023 a najdete ji na webu  
bit.ly/Odpady2023.

Jak postupovat při platbě za komunální odpad?
Uhradit poplatek za svoz komunálního můžete třemi způsoby:

PORTÁL OBČANA (přes Platební portál mohou poplatek za komunální 
odpad platit pouze fyzické osoby)
Další zásadní novinkou je možnost zaplacení poplatku elektronicky 
přes Portál občana. Tato varianta ušetří váš čas a umožní komunikaci 
s úřadem z pohodlí domova.

Zaplatit můžete jednoduše bez registrace přes Platební portál, stačí 
vám pouze uvedení rodného čísla plátce poplatku. Formulář najdete 
na webu: bit.ly/PortalOdpadyMnisek.
 

Vyplníte pouze rodné číslo a e-mail do jednoduchého formuláře a dáte 
Zobrazit údaje pro platbu. Poté se objeví informace o tom, jakou ná-
dobu používáte i s aktuální výší poplatku dle Ceníku pro letošní rok.
Tlačítkem Zaplatit se otevře platební brána, která vás vyzve k zadá-
ní čísla platební karty a třímístného CVC2/CVV2 kódu. Transakci zrea-
lizujete tlačítkem Zaplatit. Na vámi uvedený e-mail dojde potvrzení 
o transakci.

BANKOVNÍ PŘEVOD 
Další možností je bankovní převod na číslo účtu: 35-0388055349/0800 
s uvedením vašeho variabilního symbolu (desetimístné číslo začínající 
na tři sedmičky – 77700XXXXX, které je stále stejné, nemění se). Nalez-
nete ho podle platby provedené v  loňském roce (výpis z  účtu, nebo 
doklad o zaplacení na pokladně).
Tuto variantu využijte pouze v případě, pokud neplánujete měnit ve-
likost nádoby. Výši poplatku najdete ve výše uvedeném Ceníku.

PLATBA NA POKLADNĚ
Poplatek můžete zaplatit také osobně v  Pokladně městského úřadu 
(1. patro, naproti schodišti).
Pokladna je otevřena v následujících úředních hodinách:
•  Pondělí a středa: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30
•  Úterý: 7:30 – 11:30

Změna velikosti nádoby
V případě, že budete chtít změnit velikost nádoby, musíte si zakoupit 
nádobu novou. To platí i tehdy, pokud jste vlastní popelnici dosud ne-
měli a chcete si pořídit novou nádobu. 
Z  těchto důvodů se dostavte do kanceláře k  paní Aleně Pokorové 
(městský úřad, 1. patro, naproti schodišti) ve stanovené úřední době:
•  Pondělí a středa: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Novou nádobu si po uhrazení poplatku vyzvednete a zaplatíte ve sběr-
ném dvoře.

Ceník nových nádob:

Objem nádoby Cena nové nádoby

80 L 800 Kč

120 L 800 Kč

240 L 1 100 Kč

1 100 L 9 075 Kč

Známka na nádobu
Prosíme, pamatujte na to, že zároveň je třeba vyzvednout a na nádobu 
nalepit známku na odvoz komunálního odpadu do 31. března 2023.
Známky bude možné (po zaplacení poplatku a jeho připsání na účet města) 
vyzvednout v pokladně (městský úřad, 1. patro, naproti schodišti). Mějte 
prosím s sebou zapsaný váš variabilní symbol (urychlí to vydání známky).

Uvědomujeme si, že vyzvedávání známky může pro vás být zbytečnou 
komplikací, a proto pracujeme na zjednodušení systému. Do budouc-
na plánujeme nahradit klasickou známku způsobem, abyste už kvůli 
jejímu vyzvednutí nemuseli chodit na úřad.

Děkujeme za spolupráci.
Libor Kálmán

Informace k poplatkům za komunální odpad v roce 2023
Na programu zastupitelstva bylo také schválení nové „vyhlášky o odpadech“, podle které se budou 
v roce 2023 vybírat poplatky za svoz směsného komunálního odpadu v našem městě.

Směsný komunální odpad sváží převážně Brdská odpadářská společnost s. r. o.
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Celkem bylo pro tyto účely alokováno 1 860 000 Kč, které byly urče-
ny na podporu sportovních i  volnočasových nesportovních aktivit 
místních spolků a občanů v roce 2023. Jedná se tak o vůbec nejvyšší 
částku, kterou dosud radnice vyčlenila na podporu činnosti mní-
šeckých spolků! Pro sport byla určena částka 880 700 Kč, volnočas do-
stal 679 300 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 300 tisíc Kč (rozděleny 
rovným dílem mezi sport a volnočas).
„Letos o příspěvky na činnost požádalo o osm žadatelů více, než tomu bylo 
v minulém roce. Díky rozhodnutí zastupitelů jsme ale mezi ně mohli rozdě-
lit částku o 610 tisíc vyšší než loni! Při hodnocení jednotlivých žádostí jsme 
postupovali podle přesně stanovených kritérií, která zohledňovala nejen 
počet členů žadatele do 18 let, bydlících v Mníšku pod Brdy, či stanovenou 
cílovou skupinu, ale také potřebnost projektů, které žadatelé v podané žá-
dosti představili,“ uvedla k systému rozdělování místostarostka Daniela 
Páterová.
V zájmu transparentnosti byla do rozdělování finančních příspěvků za-
pojena Komise pro vzdělávání, sport a  volný čas jako poradní orgán 
Rady města Mníšek pod Brdy, která dodané žádosti posoudila a navrh-
la rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele. Na základě jejího doporu-
čení odsouhlasila beze změn navržené částky rada města a finálně je 
schválilo zastupitelstvo.
Žadatelé si letos řekli o částku v celkové výši 3 612 230 Kč, nicméně pro 
rozdělení mezi jednotlivé spolky byla na rok 2023 určena částka zhruba 
poloviční.
Během ledna byli zástupci žadatelů uspokojených v  příspěvkovém  
řízení vyzváni k podpisu Veřejnoprávních smluv.
Více informací k jednotlivým žádostem najdete na: bit.ly/3PseDdP.

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
MEZI JEDNOTLIVÉ ŽADATELE:

sport neinvestiční

Fotbalový klub Mníšek pod Brdy z.s. 250 000 Kč

B.D.S. Academy z.s. 25 000 Kč

Tenisový klub Mníšek, z.s. 27 700 Kč

Element pohybu z.s. 45 000 Kč

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha–západ 25 000 Kč

BIKE puzzle team z.s. 45 000 Kč

OK Dobříš, z.s. 40 000 Kč

Škola TAEKWONDON–DO I.T.F. GE–BAEK HOSIN SOOL, z.s. 24 000 Kč

SK Mníšecko z.s. 64 000 Kč

SK KAMIWAZA KARATE z.s. 17 000 Kč

SK Mníšecký Expres, z.s. 35 000 Kč

Badminton Mníšek pod Brdy, z.s. 65 000 Kč

SK Divočáci z Mníšku, z.s. 21 000 Kč

TJ Sokol Mníšek pod Brdy, z.s. 80 000 Kč

BIOS fit z.s. 100 000 Kč

SK Vlčáci Mníšek pod Brdy, z. s. 17 000 Kč

 sport investiční

TJ Sokol Mníšek pod Brdy, z.s. 50 000 Kč

Fotbalový klub Mníšek pod Brdy z.s. 100 000 Kč

volnočas neinvestiční

Český svaz včelařů z.s. ZO Mníšek pod Brdy 11108 20 000 Kč

Bronislav Přibyla 50 000 Kč

Společnost Mníšek pod Brdy, z.s. 60 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy 56 300 Kč

Junák – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy 38 000 Kč

Josef Myslín 20 000 Kč

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. 40 000 Kč

BIOS fit z.s. 80 000 Kč

Rodinné centrum Essentia, z.s. 100 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota 25 000 Kč

Český svaz chovatelů, základní organizace Mníšek pod Brdy 35 000 Kč

ROREJS, z.s. 85 000 Kč

Mladí ochránci přírody org. Č. 201, kroužek Čejka 70 000 Kč

 volnočas investiční

Montánní společnost, z.s. 50 000 Kč

Rodinné centrum Essentia, z.s. 100 000 Kč

CELKEM 1 860 000 Kč

Libor Kálmán

Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2023 
necelé 2 miliony korun

U obou položek došlo, oproti minulému roku, k razantnímu navýšení 
cen. U vodného i stočného to je o zhruba 31 %.

Ceny vodného a stočného na rok 2023

vodné – cena za m³ stočné – cena za m³

bez DPH s 10% DPH bez DPH s 10% DPH

66,02 Kč/m³ 72,62 Kč/m³ 52,01 Kč/m³ 57,21 Kč/m³

Nová cena byla stanovena expertním smluvním partnerem provozovatele 
vodovodů a kanalizací v našem městě a vychází z plánovaných nákladů na 
dodávku a čištění vody a její předpokládané spotřeby v roce 2023.
„Nové ceny bohužel odráží současnou realitu, kdy jde vše nahoru o desít-
ky procent. Zdražování elektřiny, pohonných hmot i plynu nevyhnutelně 

ovlivňuje i cenu vody. Ta se odvíjí od ceny vody v Praze, odkud ji nakupu-
jeme. A pokud Praha zdraží, nás to hodně ovlivní už proto, že z hlavního 
města k nám musí voda trubkou dotéct, což něco stojí, minimálně elektři-
nu do čerpadel a údržbu,“ vysvětluje zdražení starosta Petr Digrin a do-
dává: „V  původním návrhu od 1. SčV bylo dokonce navýšení o  39 %, ale 
část jsme vykompenzovali tím, že se město vzdá části příjmů. Víc už jsme 
ale cenu snížit nemohli.“

Vodné – úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě.
Stočné – poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, 
tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění.

Libor Kálmán

Vodné a stočné pro letošní rok v ýrazně zdražilo
Na programu zastupitelstva bylo také schválení cenového návrhu vodného a stočného na rok 2023 
předloženého společností 1. SčV, a. s.

Dalším bodem jednání prosincového zastupitelstva bylo rozdělení finančních příspěvků mezi 33 žadatelů.
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Účastníci výběrového řízení pro Mníšecko
Nabídky od všech účastníků byly otevřeny po-
čátkem listopadu 2022. V  případě Mníšecka 
(terminologií zadavatelů označovaného jako 
oblast A4) přišly nabídky od čtyř dopravců:

–  ČSAD Benešov s.r.o. 
101 928 260,00 Kč*

–  MARTIN UHER, spol. s r.o. 
104 469 399,97 Kč

–  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 
105 320 168,06 Kč

–  Autobusová doprava – oblast A4  
106 041 372,01 Kč 
(sdružení společností Středočeská autobusová 
doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.)

* Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 
za jeden rok plnění. 
Řazeny jsou podle nejnižší nabídnuté ceny 
vzestupně.

Zadavatelem je současně Středočeský kraj 
a hl. město Praha
V  současné době jsou nabídky účastníků za-
dávacího řízení předmětem dalšího posouze-
ní, a  nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. 
Nabídky bude posuzovat hodnotící komise 
složená ze členů jmenovaných radami samo-
správ obou zadavatelů. Z  jednání hodnotící 
komise vzejdou doporučení pro rady obou 
zadavatelů na uzavření smluv na dobu 10 let 
s vybranými dodavateli.

Kvalita poskytovaných služeb společností 
Martin Uher
Pokud by o  příštím provozovateli veřejných 
služeb v  přepravě cestujících na příměst-
ských autobusových linkách měla rozhod-
nout pouze nejnižší nabídková cena, tak by 
se společnost MARTIN UHER, spol. s  r.o., 
která provozuje linky PID na Mníšecku již od 
roku 1996, umístila až na 2. druhém místě. 
Nabídla totiž cenu o 1 Kč na 1 kilometr vyšší 
než konkurence. 
Se službami společnosti MARTIN UHER, spol. 
s r.o. vládne mezi cestujícími i dotčenými ob-
cemi spokojenost. V  průzkumu "Standardů 
kvality PID – autobusy“, který v  období od 
1. 7. až do 30. 9. 2022 prováděly organizá-
toři dopravy ROPID a  IDSK mezi 33 doprav-
ci, jezdícími v Praze a středních Čechách, se 
umístila nejlépe právě společnost vlastněná 
Martinem Uhrem.

Obce jsou z  rozhodování vyloučeny od 
roku 2020
Je třeba zdůraznit, že obce nemohou do vý-
běrového řízení zasahovat, neboť byly v roce 
2020 Středočeským krajem, v  rámci sjedno-
cování dopravní obslužnosti, vyřazeny z  tří-
stranné smlouvy Kraj–Dopravce–Obce. Nově 
tak Středočeský kraj uzavírá zvlášť smlouvu 
s dopravci a zvlášť s obcemi.
Město Mníšek pod Brdy tak v  této záležitosti 
nemá žádné kompetence, nicméně vyvine, 
spolu s ostatními obcemi mníšeckého regionu 
(SOMR), maximální úsilí k tomu, aby cestujícím 
příměstskou autobusovou dopravou zůstaly 
zachovány služby v dosavadní vysoké kvalitě!

Aktivita mníšecké radnice v  otázce do-
pravce po Novém roce 
Ihned v pondělí 2. ledna 2023 se u středočeské-
ho radního pro dopravu Petra Boreckého usku-
tečnila pracovní schůzka zástupců mníšeckého 
regionu, které se za Mníšek pod Brdy zúčastnili 
starosta Petr Digrin a radní Michal Trkan. Ostat-
ní obce pak zastupovali starostové z  Kytína 
a Klínce, Miloslav Holý resp. Markéta Polívková. 
Přítomen byl i senátor Petr Štěpánek.
Hlavním, avšak ne jediným tématem pracov-
ního rozhovoru bylo zmińované výběrové 
řízení na nového dopravce pro autobusovou 
doprav PID, který bude od prosince roku 2024 
zajišťovat dopravu na všech současných lin-
kách na Mníšecku.
„Naším hlavním cílem bylo sdělit Středočeské-
mu kraji ústy jednotlivých starostů obcí obavu, 
aby při vyhodnocování výsledků právě probí-
hající soutěže nedošlo k  podcenění kontroly 
schopností budoucího vítěze zajistit dopravu 
v takové kvalitě, na jakou jsme zvyklí u společ-
nosti Martin Uher, a  kterou podmínky soutěže 
stanovují,“ hodnotí účel schůzky mníšecký 
starosta Petr Digrin a dodává: „Aby tato kon-
trola neproběhla pouze formálně, ale naopak, 
Kraj důsledně trval na doložení schopnosti vítě-
ze, že bude v prosinci 2024 disponovat novými 
nízkopodlažními autobusy požadované kvali-
ty, barvy, s  nerezovými madly a  dostatečným 
počtem řidičů.“
Vítěz by měl tedy splnit veškeré přísné sou-
těžní požadavky. Tento požadavek je pod-
pořen i  občanskou peticí, kterou můžete 
podepsat až do počátku února například 
v supermarketu Albert nebo na městském 
úřadě.
Prověřování kvality, dle slov středočeského 
radního Petra Boreckého, bude trvat minimál-
ně do konce prvního čtvrtletí roku 2023 a te-
prve na tomto základě dojde k výběru vítěze 
soutěže. Pokud některý z  dodavatelů, kteří 
v soutěži jsou, kritéria nesplní, bude pochopi-
telně vyloučen.
 
Další témata schůzky na Středočeském 
kraji
Mezi další témata schůzky patřilo odstraňo-
vání autobusových zastávek na trase mezi 
Mníškem pod Brdy a Prahou, o kterém bylo 
rozhodnuto v minulosti. Dále se na schůzce 
diskutovaly možnosti prodloužení stáva-
jícího pruhu pro autobusy o  nový úsek od 
Cukráku do Lahovic, které by bylo další lo-
gickou snahou, jak optimalizovat rychlost 
autobusové dopravy ve směru na Smíchov-
ské nádraží.

Libor KálmánIlustrační foto

Oblast Mníšecka bude pravděpodobně od prosince 2024 
obsluhovat nová autobusová dopravní společnost
V červenci 2022 byla vyhlášena výběrová řízení na nové autobusové dopravce, kteří budou přepravovat 
cestující ve Středočeském kraji a v hl. městě Praze v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) 
od 1. prosince 2024 na dobu deseti let.
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Dana Dalešická
Společně pro Mníšek  
– koalice Zelených,  
Pirátů a nezávislých

Je mi velmi líto, že firma 
Martin Uher výběrové ří-
zení na dopravce v našem 
regionu nevyhrála. Brala 
jsem vždy automaticky, že 
firma je „naše“ a jezdí pro-

stě u nás. Zvykli jsme si na její spolehlivost a celko-
vě výborné služby, které ne všude takto fungují. 
Firma přečkala i  covidovou krizi, při které plnila 
nastavené standardy veřejné dopravy včetně vý-
měny autobusů, ačkoli neměla potřebné tržby. 
Při jednáních s  vedením města se zástupci firmy 
spolu s ROPID a IDSK vždy snažili našim požadav-
kům vyjít vstříc, ať už se jednalo o úpravy jízdních 
řádů, zavedení nebo přidání nových spojů nebo 
kapacitu autobusů. Vzájemná podpora vedení 
firmy a města se projevila na dalším zkvalitňování 
služeb pro občany.
Stejně tak jsme se snažili o  zachování dopravní 
obslužnosti na železnici. Rozhodnutí o  zrušení 
vlakových spojů se za finančního přispění Mníšku 
a ostatních obcí na trati podařilo prozatím zvrátit. 
Proto doufám, že i nové vedení města bude zdár-
ně pokračovat v našem úsilí o zajištění kvalitní do-
pravy pro obyvatele.

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek  
– koalice Zelených,  
Pirátů a nezávislých

Situaci vnímám jako ná-
zornou ukázku zastara-
lého přístupu, který (ne)
formuje veřejný prostor 
a služby obyvatelům. Mní-
šecká rodinná firma Mar-

tin Uher, která v našem regionu už 30 let úspěšně 
a spolehlivě provozuje autobusovou dopravu vy-
soké kvality – jak vyplývá i z hodnocení standardů 
kvality dopravců – zřejmě za dva roky na Mníšecku 
skončí, protože společnost ČSAD Benešov nabídla 
ve výběrovém řízení cenu o 1 Kč/km nižší. To je le-
gitimní výsledek podle podmínek výběrového ří-
zení, ve kterých po splnění kritérií rozhoduje cena. 
Jenže výběrová řízení na nejnižší cenu přinesou 
přesně to – nejnižší cenu. Ta může vést ke ztrátě 
kvality, snižování standardů a – v extrémních pří-
padech – i k podvádění. "Nejkvalitnější" je zkrátka 
jen málokdy "nejlevnější" (zvlášť u  MHD v  době, 
kdy cena pohonných hmot vystřelila do vesmír-
ných výšin a  celé odvětví se potýká se zoufalým 
nedostatkem řidičů). Netvrdím, že drahé je vždyc-
ky lepší – existuje řada předražených služeb i zaká-
zek, kde je na místě hledat levnější a inovativnější 
řešení. To ale není tento případ. Výběrová řízení 
"na cenu" jsou na místě tam, kde to je prokazatel-
ně jediný relevantní parametr. U těch ostatních je 
potřeba předvídat, jaké dopady bude mít možný 
výsledek na společnost. Je vhodné připomenout, 
že zákon umožňuje samosprávám zohlednit ve 
výběrových řízeních veřejný zájem, tedy např. 
odmítnout vyšší nabídku nájemného za obecní 
budovu od firmy provozující kasino a pronajmout 
ji místo toho za nižší nájemné místní podnikatel-
ce, která pořádá společenské akce a  podporuje 
tak obecní život. Tento princip je potřeba začít 
využívat mnohem více. Kdo o  tom rozhoduje? 

Samozřejmě politici. A kdo jiný než současné ve-
dení města v čele se STAN a koalicí SPOLU, jejichž 
koalice rozhoduje nejen v Mníšku, ale i ve Středo-
českém kraji a ve vládě této republiky, by mělo mít 
politické páky na změny, které je pro to potřeba 
udělat. Tím nemám na mysli iniciaci peticí, jakkoli 
jsou vhodné pro zvýšení občanského povědomí 
v regionu (o to větší škoda, že v petičním výboru 
chybí starostky a starostové okolních obcí), proto-
že petice jsou z  podstaty své definice nástrojem 
občanským a svou vůli jím dávají najevo lidé, kteří 
nemohou rozhodování nijak ovlivnit. To však není 
případ současného vedení města Mníšku. Pevně 
proto doufám, že svoji politickou šanci nepromar-
ní, a to zdaleka nejen v případě podpory kvalitní-
ho a poctivého dopravce s rodinnou tradicí a úz-
kým vztahem k našemu regionu.

Petr Digrin, 
Milan Kotouč,  
Markéta Nováková, 
Marie Šretrová
STAROSTÉ A NEZÁVISLÍ

Dopravní společnost pana 
Uhra zajišťuje přepravu na 
Mníšecku už déle než čtvrt 
století.  Když ji srovnáme 
s  dalšími konkurenčními 
firmami v  autobusové 
dopravě, tak tuto službu 
poskytuje opravdu dob-
ře. Autobusy jezdí podle 
jízdního řádu, dispečink 
problémy řeší, autobusy 
jsou čisté a moderní. Spo-
lečnost investuje do mo-
dernizace a  inovací, takže 
se v  dohledné době do-
čkáme i flotily vodíkových 
autobusů, což je pilotní 
projekt Středočeského 
kraje a  dopravní společ-
nosti Uher.
Bohužel období různých 
výjimek z  pravidel končí 
a do veřejné služby, kterou 
autobusová doprava je, 
plnou silou vstoupila pra-
vidla o zadávání veřejných 
zakázek. Praha a  Středo-
český kraj musí postupně 
všechny linky vysoutěžit 
a  najít nové dodavatele 
podle jednotných pravidel.
Praha a  Středočeský kraj 
se rozhodly, že v  nové 

soutěži, která je vypsána na deset let, musí kaž-
dý zájemce dopředu splnit pevně danou kvalitu 
a  jediným výběrovým kritériem se stala nejnižší 
nabídnutá cena. Jestli jde o dobré rozhodnutí, to 
ukáže čas.
Teď je nejdůležitější, aby Středočeský kraj a Pra-
ha vyhodnotily kvalitu dodavatelů extrémně 
poctivě. Ty dopravce, u  nichž bude sebemenší 
pochybnost, že předepsanou kvalitu nedodrží, 
je potřeba ze soutěže bez milosti vyřadit. Pak ať 
klidně rozhodne nejnižší cena, protože se bude 
vybírat jen z těch dopravců, kteří kvalitu dopravy, 
na kterou jsme zvyklí od pana Uhra, a kterou po-
važujeme za automatickou, zachová. Držme pěsti 
sobě i firmě Uher.

Hana Kotoučová
Sdružení nestraníků

V  Mníšku bydlím od roku 
1995, takže jsem na vlastní 
kůži zažila, jak se zde do-
prava měnila a myslím tím 
změnu k  lepšímu. V  sou-
časné době je na Mníšecku 
doprava zajišťována spo-
lečností, která se vypra-
covala na velmi vysokou 

úroveň, což souvisí i se standardy kvality dopravy, 
které musí dopravce dodržovat. Dodržování těchto 
standardů je i součástí podmínek výběrového říze-
ní na nového dopravce ve Středočeském regionu, 
tedy i v oblasti Mníšecka. Vzhledem k tomu, že v na-
šem regionu může začít působit na základě výsled-
ků výběrového řízení nový dopravce, je třeba, aby 
podmínky, které odkazují na zmiňované standardy, 
byly skutečně dodrženy a výběrové řízení vyhrál do-
pravce, který je schopen takové vysoké standardy 
poskytovat. Proto se zástupci obcí setkali s radním 
Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy pa-
nem Boreckým. První kolo výběrového řízení totiž 
vyhrála společnost ČSAD Benešov, protože nabídla 
o  1 Kč/km nižší cenu než společnost Martin Uher 
s.r.o. Pokud se mám vyjádřit pouze za sebe a ne jen 
citovat fakta, snažila bych se do podmínek výběro-
vého řízení přidat ještě bod, který by bral v potaz 
místní znalost a  zkušenosti a  také hodnocení do-
pravce ze strany uživatelů. Osobně se nechci vůbec 
se společností Martin Uher s.r.o. rozloučit, protože 
je místní a poskytuje vysoký standard kvality regi-
onální dopravy. Soutěž však společně vyhlašovaly 
Středočeský kraj a  Hl. město Praha a  obce nemají 
v  tomto ohledu rozhodovací právo. Můžeme však 
na zástupce vyhlašovatelů tlačit tak, aby i v přípa-
dě změny regionálního dopravce byly beze zbytku 
dodrženy standardy kvality dopravy a uživatelů se 
tato změna nijak nedotkla. To nelze provést pou-
ze na úrovni dokumentace, ale je nutné, aby tyto 
kvalitativní standardy byly ověřitelné i fyzicky. Aby 
se tedy nestalo, že nový dopravce něco deklaruje 
v dokumentaci, ale nebude to schopen realizovat. 
Doufám tedy, že pokud ke změně dopravce dojde, 
zůstane nám dosud poskytované služby zachovány 
v plném rozsahu a stávající kvalitě.

Luboš Kožíšek
Společně pro Mníšek  
– koalice Zelených,  
Pirátů a nezávislých

Zpráva o  možném konci 
našeho oblíbeného a kva-
litního autobusového do-
pravce mě vyvedla z míry. 
Vždyť s  autobusy společ-
nosti Martin Uher jezdím 

od malička za studiem, kulturou, lékaři anebo na 
mnohem delší výpravy a cesta z Mníšku do Prahy 
je jen začátkem. Bral jsem to jako samozřejmost, 
nenapadlo mě, že by to mohlo být jinak. Podepsal 
jsem proto okamžitě petici, jejímž cílem je pře-
svědčit politiky z vedení Středočeského kraje, aby 
své rozhodnutí přehodnotili. Neváhejte ji také po-
depsat a vyjádřit svůj názor alespoň touto cestou. 
Petici v  tištěné podobě najdete např. v knihovně 
nebo na městském úřadě. Pevně doufám, že vede-
ní města (tímto na něj apeluji) udělá vše proto, aby 
k této negativní změně za dva roky nedošlo. Třeba 
tu nějaká naděje je.

ANKETA ZASTUPITELŮ
V prvním letošním vydání Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

JAK VNÍMÁTE SITUACI KOLEM PROBÍHAJÍCÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO DOPRAVCE V OBLASTI MNÍŠECKO
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Rozumím sice snaze kraje co nejvíce ušetřit při vý-
běru dopravce, ale v  tomto případě to považuji za 
krátkozraké, a ne úplně správné. Dnes je již běžné, že 
jsou výběrová řízení doplněna o další hodnotící krité-
ria, která mají za cíl zaručit výběr skutečně kvalitních 
služeb. Myslím si, že by se při výběru provozovatelů 
autobusových linek mělo zohlednit plnění standar-
dů kvality jakéhokoli dopravce. Všem pracovníkům 
společnosti Martin Uher přeji pevné nervy a hodně 
štěstí. Vaší práce si vážím a držím Vám palce.

Michal Kroutil
Společně pro Mníšek  
– koalice Zelených,  
Pirátů a nezávislých

Vážení spoluobčané, je mi 
velice líto, že otevřené vý-
běrové řízení Středočeské-
ho kraje na autobusového 
dopravce v  Mníšeckém re-
gionu nevyhrála oblíbená 

firma Martin Uher spol. s  r.o. V  průzkumech „Stan-
dardů kvality PID – autobusy“, který v období od 1. 
7. 2022 až 30. 9. 2022 prováděli organizátoři dopravy 
ROPID a IDSK mezi 33 dopravci, jezdícími v Praze a ve 
středních Čechách, se přitom umístila nejlépe. Jako 
jediné kritérium veřejné zakázky však byla nabídko-
vá cena a společnost Martin Uher se umístila až na 
druhém místě. Vítězem se stala společnost ČSAD 
Benešov, která by měla společnost Martina Uhera 
nahradit již 1. prosince 2024. Společnost Martin Uher 
vyhrála zajišťování autobusové dopravy oblasti Ště-
chovicka. Po Mníšku jsou rozmístěny fyzické petice 
žádající Středočeský kraj o  důslednější vymáhání 
požadavků na kvalitu, ke které se v soutěži vítězná 
společnost zavázala. Tato následná aktivita města 
je správná a její podepsání mohu jen doporučit. Na 
tomto místě je ale nutné říct, že zveřejněné výsledky 
výběrového řízení jsou předběžné, a právě nyní do-
chází k prověřování faktů, které   vítězná společnost 
avizovala. Pokud veškerá předem nastavená kritéria 
na kvalitu splní, smlouva na deset let by s vítěznou 
společností měla být podepsána na konci první-
ho čtvrtletí tohoto roku. Je mi líto, že petice nebyla 
elektronická, přeci jen by se sběr podpisů významně 
urychlil. Také mohla být z hlediska vedení města vět-
ší koordinace se Svazem obcí Mníšeckého regionu. 
Z hlediska nejen zastupitele, ale také občana města, 
mě však trápí všeobecná slabá celková informova-
nost o záměrech radnice. Na veřejnost pronikají růz-
né fámy o tajných schůzkách, zákulisních pletichách, 
o touze měnit vše, co bylo dobře nastavené v minu-
lých letech. Proč? Rád bych věřil, že to jsou skutečně 
jen fámy. Momentální působení radnice v  někom 
může vyvolávat pocity nadřazenosti nebo bezmoci, 
ale na konci dne, je to celé městečko pod Skalkou, 
kdo prohrává a my všichni s ním.

Bohumila Minaříková
Sdružení nestraníků

Situaci ohledně probíha-
jícího výběrového řízení 
na nového autobusového 
dopravce v  oblasti Mní-
šecka vnímám jako velmi 
znepokojující.

Zastávám názor, že ne vždy je rozhodující cena na 
úkor kvality a to zejména u služeb.
Moc by mě mrzelo, kdyby společnost pana Uhra, 
který již řadu let poskytuje velmi kvalitní služby 
našim občanům, měla svoji činnost ukončit.
Pevně věřím, že na základě petice občanů naše-
ho města a  zástupců města, zadavatel rozhodne 
o  zrušení výběrového řízení a  následně vypíše 
nové, kde jediné hodnotící kritérium nebude pou-
ze cena, ale i kvalita poskytovaných služeb a rovněž 
i zástupce města bude členem hodnotící komise.

Daniela Páterová,  
Ondřej Solnička,  
Zdeněk Vyskočil
Mníšek – město pro rodinu

Situace kolem výběrového 
řízení je poměrně jasná – 
jde o  nadlimitní otevřené 
řízení na služby a jediným 
hodnotícím kritériem je 
nabídková cena. Zároveň 
však musí uchazeči splnit 
požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakáz-
ky. Tyto požadavky jsou 
uvedené v  zadávací do-
kumentaci a  dodavatel je 
povinen tyto plně a  bez-
výhradně respektovat při 
zpracování své nabídky. 
Byly podány 4 nabídky, 
přičemž nejnižší cenu na-
bízí společnost ČSAD Be-
nešov s.r.o. S  ohledem na 
dosavadní spolehlivé fun-
gování společnosti Mar-
tin Uher spol. s  r.o., která 
v  současné době zajišťuje 
autobusovou dopravu na 
Mníšecku a  její umístění 

na prvním místě v  hodnocení kvality poskytova-
ných služeb, jsme nejen jako zástupci města, ale 
také jako občané Mníšku doufali, že bude služby 
nadále zajišťovat tato společnost. Vnímáme jako 
nešťastné, že obce, kterých se výběr nového do-
davatele služeb úzce dotýká, jsou z  rozhodování 
vyloučeny. Proto podporujeme snahu radnice za-
sáhnout do řízení alespoň nepřímo formou petice. 
Pokud Vám tedy budoucnost autobusové dopravy 
není lhostejná, vyjádřete svou podporu podepsá-
ním petice na jednom z petičních míst. Znění pe-
tice spolu se seznamem míst, kde je možné petici 
podepsat najdete na www.mnisek.cz.

Radko Sáblík
SPOLU

Dopravní obslužnost je 
jedním z  hlavních faktorů, 
který určuje spokojenost 
lidí s  kvalitou jejich života. 
U  automobilové dopravy 
se tato dostupnost skládá 
z infrastruktury, tedy kvality 

cest, jejich hustoty a prostupnosti, a pak z cen pohon-
ných hmot či cen poskytovaných služeb. Sám každý 
pracovní den dojíždím do Prahy a tak o tom něco vím. 
Naštěstí si mohu dovolit používat osobní automobil, 
takže řeším, zda raději vyrazit hodně brzo ráno a na 
nádvoří Smíchovské SPŠ a  gymnázia vjíždět za 22 
minut, anebo si přispat a stát desítky minut v koloně. 
Vím dobře, jak mě rozhodí, když je na cestě nečekaná 
překážka a já tvrdnu v zácpě. Proto zcela chápu, jak je 
pro občany důležité, aby měli zajištěnu dopravní ob-
služnost, a nedivím se jejich obavám, zda i případný 
jiný poskytovatel služby ji bude nabízet v očekávané 
kvalitě. 
Co se týká výběru poskytovatele služby, je to opět 
kardinální problém celého veřejného sektoru. Pokud 
je podnikatel moudrý, snaží se vybudovat s klientem 
takový vztah, aby si u něj službu či zboží objednával 
opakovaně a trvale. Dbá na to, aby byl klient spoko-
jený a on sám měl přiměřený zisk, který k němu bude 
přicházet opakovaně. Oproti tomu stojí jiní podnika-
telé, kteří chtějí vydělat na jediné zakázce co nejvíce, 
bez ohledu na dlouhodobý vztah s klientem. 
Jako soukromník či občan si mohu koupit zboží či 
využít službu u  poskytovatele dle svého uvážení 
a bez nutnosti komukoli tento výběr zdůvodňovat. 

Mohu zvolit výrobek či službu dražší, za jistotu, že se 
dočkám prověřené kvality. V případě, že rozdíl mezi 
cenou dvou poskytovatelů nebude příliš vysoký, té-
měř s jistotou mohu říci, že si většina bude volit pod-
le předchozích zkušeností. 
Něco jiného je, pokud nakládám s veřejnými finance-
mi, které jsou pod neustálou kontrolou. Chápu sna-
hu zajistit, aby vše bylo transparentní a prostředky se 
vynakládaly hospodárně, ale výběrová řízení skoro 
na vše ničí vztah klient – podnikatel. Jsou ošidná 
v tom, že buď volím složitější kritéria výběru a budu 
muset vysvětlovat kontrole, že nebyla šita na míru 
pro konkrétní firmu, anebo zvolím nezpochybnitel-
né jediné kritérium, kterým je nabízená cena. Pokud 
se však do výběrového řízení přihlásí někdo, koho 
neznám, mohu se jen modlit, aby naplnil deklarova-
nou kvalitu. Což se ne vždy stane. Jako ředitel školy 
se vždy modlím, byť jsem ateistou, aby se do výběro-
vého řízení nepřihlásil nesolidní poskytovatel služby, 
který nabídku podsekne a bude se chtít zahojit prá-
vě na kvalitě zboží či služby.  

Michal Trkan
SPOLU

Vážení spoluobčané,
pokud jde o  téma místní 
veřejné dopravy, toto se 
nepochybně dotýká všech 
občanů, ne pouze nás, 
kteří dojíždíme za prací 
autobusem. Pochopitelně 

avizovaná změna dopravce, se kterým panuje pře-
vážně spokojenost, je tématem vyvolávajícím řadu 
emocí a  otázek. Zejména to platí za situace, kdy 
v posledních cca třech letech došlo k významnému 
omezení veřejné dopravy pro mníšecké obyvate-
le. Začalo to snižováním řady spojů směřujících na 
Příbram, pokračovalo omezením vlakové dopravy 
a  vyvrcholilo v  roce 2022 zrušením autobusové 
zastávky na dálnici. Upozornění na opakované 
redukování veřejné dopravy do Mníšku bylo také 
součástí apelu na středočeského radního pro do-
pravu Mgr. Boreckého, a to na schůzce, které jsem 
se zúčastnil spolu se starostou Petrem Digrinem za-
čátkem ledna letošního roku. Především však bylo 
na této schůzce v souvislosti s plánovanou změnou 
dopravce apelováno na to, aby při vyhodnocování 
výsledků právě probíhající soutěže nedošlo k pod-
cenění kontroly schopností budoucího vítěze za-
jistit dopravu v takové kvalitě, na jakou jsme zvyklí 
u  společnosti Martin Uher, aby byl vybrán pouze 
takový dopravce, který splňuje nejpřísnější kritéria 
a jejich splnění také prokázal.
Protože předmětné výběrové řízení (zadavatelem 
je Středočeský kraj a  hl. m. Praha, nikoliv město 
Mníšek pod Brdy) již  proběhlo a nyní se nabídky 
vyhodnocují, je bohužel možnost do výběrového 
řízení promluvit značně limitována. Příprava a  ří-
zení probíhalo od roku 2021, kdy mohlo minulé 
vedení našeho město do podmínek řízení mluvit, 
nyní už jsou možnosti značně omezené, neboť 
řízení je již ukončeno a  probíhá vyhodnocování 
nabídek. V tomto směru a za dané situace učinilo 
současné vedení města maximum možného, a to 
uspořádáním petice za zachování kvality dopravy, 
kterou podepsaly stovky občanů, za což jim patří 
velký dík. Nelze však na druhou stranu zadavateli 
určovat, kdo by měl být vybrán ve veřejné soutěži, 
takový postup by byl v rozporu se zákonem. V da-
ném případě nezbyde, než splnění podmínek pří-
padného nového dopravce tvrdě kontrolovat a na 
případné nedostatky ihned upozorňovat. Jaké-
koliv nedodržení má být dle Středočeského kraje 
sankcionováno. Prozatím nás může alespoň těšit, 
že to pro místní firmu Martin Uher neznamená 
konec, protože bude s  velkou pravděpodobností 
provozovat své linky ve štěchovickém regionu.
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Jedná se o nový spoj autobusové linky 395, který si tak odbyl svou pre-
miéru. Vyjíždí ze zastávky „Mníšek p. Brdy, náměstí“ v 6:44. Na dálnici 
D4 najíždí za Penny marketem.
Po tříměsíční pauze, kdy byla zrušena autobusová zastávka na dálnici D4, se 
tak mohli studenti, díky dohodě mníšecké radnice s ROPID a IDSK, opět vy-
dat do svých škol rychlíkovým spojem, který jim ušetří desítky minut času.

Zároveň na něj navazuje spoj 320 ze Stříbrné Lhoty, u kterého byl posu-
nut termín příjezdu na náměstí na 6:42, aby ho školáci stíhali.
„Jsem moc ráda, že se nám podařilo prosadit dobrou věc. Nejvíce ji určitě 
ocení studenti i jejich rodiče, kterým přímý spoj usnadní ranní dopravu do 
školy a ušetří spoustu času,“ zhodnotila zavedení nového spoje mníšec-
ká místostarostka Daniela Páterová.

Začátkem října 2022 byla na dálnici D4 zrušena autobusová za-
stávka „Mníšek p. Brdy, závod hl. silnice“ a pro dvě desítky středo-
školáků, dojíždějících každé všední ráno do Příbrami, nastaly časové 
komplikace. Namísto půlhodinového přímého spojení autobuso-
vou linkou 393, která byla v provozu dlouhá léta, museli od té doby 
jezdit pomalejší zastávkovou linkou do Dobříše, kde přesedali, tak-
že se jim cesta do školy prodloužila na hodinu a půl.

„Rádi bychom poděkovali všem, kdo se zasadili o  to, aby ráno jezdil pří-
mý autobus na Příbram. Do Příbrami jezdí do školy dva naši synové a  je 
to opravdu velká pomoc, když nemusí přestupovat v  Dobříši a  spoj ještě 
k tomu jede z náměstí, a ne od dálnice. Moc děkujeme a věříme, že se tímto 
školy v Příbrami stanou pro mníšecké děti dostupnější,“ ocenili nové auto-
busové spojení Katka a Aleš Vojkůvkovi.
Tento nový spoj na lince 395 byl navíc zaveden bez finančního příspěv-
ku dotčených obcí! Libor Kálmán (text i foto)

Většina jich stojí v  rámci kontejnerových hnízd, pouze u  u Sběrného 
dvora byl umístěn před vjezd:
– u Alberta, v ulici Nádražní
– Staré sídliště, v ulici 5. května (před Trafikou)
–  Eden, v ulici Ke Škole (hnízdo blíže k Nádražní ulici) 
–  u hřiště Rymaňská/Jana Šťastného (před trafostanicí)
– u Sběrného dvora – před vjezdem
– Hladový vrch
– Rymaně, pod kapličkou u truhlárny
– Stříbrná Lhota, U Křížku
Kontejner má žlutou barvu a obsah 120 litrů (je tak menší než například 
žlutý kontejner na plast). Je uzavřen zámkem, pro vkládání PET lahví 
slouží vhoz umístěný na víku.
Oleje vhazujte do popelnice v uzavřené PET lahvi, nebo jiném plas-
tovém uzavíratelném obalu (nikoliv ve skleněné nádobě).
Do popelnice rozhodně nepatří technické, hydraulické, motorové nebo po-
dobné oleje (jedná se o nebezpečný odpad, s nímž se musí nakládat jinak).

„Mám radost, že jsme speciální kontejnery na použitý olej a  tuk pořídili.  
Reagovali jsme na přání obyvatel, kterým takové kontejnery v Mníšku chy-
běly. Pro vyhazování olejů z  domácnosti sloužil pouze jediný kontejner 
u Sběrného dvora, ale ten měl pouze otevírací víko, a tak do něj lidé dávali 
i jiný odpad, který tam nepatřil a stával se navíc terčem vandalů. Doufám, 
že si obyvatelé na novinku brzy zvyknou a budou kontejnery používat. Je to 
rozhodně lepší a ekologičtější, než aby olej vylévali do kanalizace,“ hodnotí 
novinku mníšecká místostarostka Hana Kotoučová.

Libor Kálmán 
(text i foto)

Jak třídit jedlé tuky a oleje
Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne do skleněné). Až bude lahev 
plná, vyhoďte ji do kontejneru na tuky. Malé množství v  pánvi nebo  
hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.

Jak se recyklují kuchyňské tuky a oleje
Olej v PET lahvích z kontejnerů se sveze a vysype se na pás linky. Ná-
sleduje drcení lahví, aby z nich olej vytekl. Rozdrcené PET lahve se vět-
šinou vyčistí a předají k recyklaci. Následují tři fáze čištění olejů včetně 
odstřeďování, kdy je olej zbaven zbytků potravin, například strouhanky 

nebo masa, a zbytkové vody. Třeba strouhanky a masa. Tyto zbytky jsou 
předávány do  bioplynových stanic. Po tomto procesu čištění zbude 
olej, který je předáván dalším zpracovatelům.

Jak se využívá recyklovaný olej
Hlavním odběratelem recyklovaných tuků je petrochemický průmysl. 
Používají se jako přísada do bionafty nebo jako vstupní surovina při vý-
robě recyklované nafty nebo leteckého paliva. Další využití je v kosme-
tickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.

Libor Kálmán

První autobus linky 395 na zastávce na mníšeckém náměstí

Jeden z kontejnerů 
stojí před trafostanicí 

v ulici Rymaňská

Školáky vozí ráno do Příbrami nový rychlíkový spoj

Mníšek má osm nových kontejnerů na použitý olej a tuky

Jak správně třídit odpad – 6. díl: POUŽITÝ OLEJ A TUKY Z DOMÁCNOSTI

Zhruba 20 školáků odjelo 3. ledna 2023 z mníšeckého náměstí před sedmou hodinou ranní autobusem 
směr Příbram.

Začátkem prosince byly na osm různých míst v Mníšku, Rymani a Stříbrné Lhotě umístěny kontejnery 
na použitý jedlý olej a tuky z domácností.

Použité potravinové tuky jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat a využívat například při 
výrobě biologických paliv. Proto je vhodné je doma třídit. A rovněž zamezit tomu, aby se dostávaly 
do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a mohou snížit kvalitu vyčištěné vody.
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Informace o  místním poplatku ze psů, jehož 
výše je stejná jako v  minulém roce, najdete 
v  obecně závazné vyhlášce města na: bit.ly/
vyhlaskapesmnisek.

Poplatek můžete hradit třemi způsoby:

Platba v hotovosti
Pro platbu v  hotovosti využijte Pokladnu 
(1.  patro naproti schodišti), která je otevřena 
v následujících úředních hodinách:

•  pondělí a středa:  
7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30

• úterý: 7:30 – 11:30

Platba bankovním převodem
Pohodlně a bez čekání můžete zapla-
tit bankovním převodem na číslo účtu: 
19–0388055349/0800.
Výše poplatku zůstává stejná, jako v minulém 
roce. Variabilní symbol uveďte stejný, jako 
v  předchozích letech (je uveden na poklad-
ním dokladu).

Platba přes Portál občana
Zaplatit online můžete také přes Portál ob-
čana/Platební portál/Platby/Poplatek ze psů  
–bit.ly/pesmnisek. Při této platbě se nemu-
síte do Portálu občana registrovat ani přihla-
šovat. K dispozici máte jednoduchý formulář.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte 
na paní Janu Petákovou, tel.: 734 391 479, 
nebo e–mail: jana.petakova@mnisek.cz.

Libor Kálmán

Povolení k lovu bude vydáváno na městském 
úřadě v úředních hodinách (v pondělí a středu 
od 8:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:30) v kance-
láři v přízemí č. 114 u Ing. Jiřiny Romové, která 
vydává i rybářské lístky. Lov je umožněn i bez 
rybářského lístku a není podmíněn členstvím 
v Českém rybářském svazu. 
Každý, kdo si koupí místní povolenku musí do-
držovat „Bližší podmínky lovu ryb“, které dosta-
ne spolu s „Povolenkou“ a „Evidencí docházky 
a úlovků“. Evidenci odevzdá do 15 dnů po skon-
čení její platnosti zpět na úřad. Toto je důležité 
zejména pro přehled, kolik ryb a jaký druh byl 
vyloven, tudíž které je potřeba opět dokoupit. 
Pro rybáře jsou vyčištěna krásná a klidná místa 
na pravém břehu rybníka, tzn. od zámku pod 
ulicí Tovární směrem k Prostřednímu rybní-
ku. Každé místo je označeno žlutou značkou 
na nejbližším stromě rostoucím v rámci bře-
hového porostu. Tato místa jsou pravidelně 
kontrolována a upravována. Na jiných mís-
tech je lov zakázán! Parkování je možné na 
městském pozemku před zámkem, parkování 
na zeleni je zakázáno! 

Libor Kálmán

Poplatky za psy můžete hradit také 
online – pohodlně a bez čekání

Prodej povolenek na Zámecký rybník pro rok 2023 byl zahájen

Finanční odbor MÚ Mníšek pod Brdy oznamuje občanům,  
že poplatek za psa je splatný do konce dubna 2023.

Možnost „zachytat si“ na Zámeckém rybníku si občané Mníšku a  okolí pochvalují, a  proto se město 
rozhodlo v tomto nastaveném režimu pokračovat i v novém roce. V plánu je doplnění ryb s ohledem 
na množství úlovků, tak jak se ukáže z vrácených povolenek z loňského roku.

Ilustrační foto

Členové vedení města Mníšek pod Brdy po-
ložili v pátek 11. listopadu 2022, u příležitosti 
Dne válečných veteránů, věnce v  českých 
národních barvách na hřbitově a na náměstí, 
kde se nacházejí pomníky obětem světových 
válek. Uctili tak památku všech českých mužů 
a žen, kteří se zapojili do válečných konfliktů 
20. a  21.  století. A  to nejen účastníků obou 
světových válek, ale také příslušníků naší ar-
mády působících v zahraničních vojenských 
misích.

Libor Kálmán (text i foto)

Zleva stojí:  Marie Šretrová, Daniela Páterová,  
Petr Digrin a Hana Kotoučová

Pietní akty ke Dni 
válečných veteránů

Povolenky se kupují na Zámecký rybník

Ceny povolenek pro rok 2023 zůstávají stejné jako loni: 

Dospělí 1 100 Kč

Mládež (12 až 17 let) + ZTP 500 kč

Děti (6 až 11 let) 300 Kč
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Na základě podnětů od mníšeckých senio-
rů, kteří si službu oblíbili a  rádi ji využívají, 
se radnice rozhodla ji ještě rozšířit. Změna 
se týká především provozní doby, po kterou 
mohou objednaní zájemci cestovat. Služba 
oproti minulým dvěma letům doznala rozší-
ření, neboť bude nově jezdit také ve čtvrtek 
až do 14. hodiny.
„Na základě poptávky našich seniorů jsme 
navýšili počet hodin, během kterých budou 
moci službu využívat. Senior Taxi tak od 
Nového roku jezdí až 18 hodin v  týdnu,“ vy-
světluje změnu mníšecká místostarostka 
Daniela Páterová a  dodává: „Věřím, že roz-
šíření provozních hodin osloví více lidí a  my 
tak pomůžeme našim seniorům a  zdravotně 
znevýhodněným občanům lépe se pohybovat 
po městě a okolí.“

Provozovatelem služby pro dříve narozené 
a  hendikepované mníšecké občany zůstá-
vá i pro letošní rok paní Marie Ungerová (IČ: 
49843320), jejíž firma není v oboru žádným no-
váčkem, neboť již přes 30 let zajišťuje taxisluž-
bu a také přepravu firemních zaměstnanců.
Paní Ungerovou (za svobodna Soukupovou) 
budou jistě mnozí senioři znát osobně, neboť 
na Mníšku žila do svých 21 let a před časem se 
sem opět vrátila.

Službu Senior Taxi mohou využívat:
• Senioři od 65 let věku
• Invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
Všichni musí mít trvalé bydliště v Mníšku pod 
Brdy.

Lokality, kam Senior Taxi jezdí:

Mníšek pod Brdy bez omezení

Dobříš bez omezení

Dobřichovice k lékaři

Klínec k lékaři

Nová Ves pod Pleší do nemocnice

Praha-Zbraslav k lékaři

Řevnice k lékaři

Senior Taxi jezdí tři dny v týdnu:
• V pondělí, středu a čtvrtek od 8:00 do 14:00

Ceník Senior Taxi, který hradí cestující:
•  Při jízdě v rámci katastru obcí Mníšek 

pod Brdy,  
Rymaně a Stříbrná Lhota: 30 Kč

• Za jízdu do ostatních lokalit: 50 Kč
•  Doprovod seniora (maximálně jedna osoba)  

bude přepraven bezplatně.

Zbytek nákladů za jízdu provozovateli hradí 
město Mníšek pod Brdy, neboť se jedná o do-
tovanou službu pro obyvatele.
„Dalším příjemným bonusem pro naše seniory 
je cena za přepravu. Navzdory všeobecné inflaci 

službu pro ně nezdražujeme, a  tak zaplatí ob-
vyklých 30, nebo 50 korun,“ uvádí další výhodu 
služby Daniela Páterová.

Dispečink pro objednání Senior Taxi: 
Tel.: 778 406 000 (pro objednání volejte pondělí 
až pátek od 8 do 18 hodin). 

Upozorňujeme cestující, aby si vůz zarezer-
vovali přes dispečink včas (alespoň 24 hodin 
předem). Může se totiž stát, že pokud zavolají 
„na poslední chvíli“, bude již požadovaný ter-
mín obsazen.

Libor Kálmán (text i foto)

Mníšecká radnice poskytuje službu SENIOR TAXI i v roce 2023
Po pozitivních zkušenostech a ohlasech z řad veřejnosti se vedení města Mníšek pod Brdy rozhodlo, 
že bude ve službě Senior Taxi pokračovat i v novém roce.

Marie Ungerová jezdí pro mníšecké seniory 
 již třetím rokem

778 406 000
KDO MŮŽE SLUŽBU VYUŽÍVAT?
 Senioři od 65 let   Invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
Všichni musí mít trvalé bydliště v Mníšku pod Brdy. 
Objednávejte se od pondělí do pátku mezi 8. a 18. hodinou.
 

KAM JEZDÍ?
Mníšek pod Brdy – bez omezení
Dobříš – bez omezení
Dobřichovice – k lékaři
Klínec – k lékaři
Nová Ves pod Pleší – nemocnice
Praha-Zbraslav – k lékaři
Řevnice – k lékaři

KDY JEZDÍ?
pondělí, středa a čtvrtek: od 8:00 do 14:00

KOLIK ZAPLATÍM ZA JÍZDU?
 Za jízdu po Mníšku pod Brdy – 30 Kč   Za jízdu mimo naše město – 50 Kč

OBJEDNEJTE SI VŮZ VČAS (ALESPOŇ 24 HODIN PŘEDEM). 
ZAVOLÁTE-LI „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“, MŮŽE BÝT POŽADOVANÝ TERMÍN JIŽ OBSAZEN.
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M a r t i n  U h e r :  V ž d y  j s e m  s e  s n a ž i l ,  a b y  n a š e

Lidé si Vás především spojují s  autobusy. Splnil 
jste si tím dětský sen? 
O  autobusech jsem jako kluk vyloženě nesnil, ale 
volant mám doslova v krvi. Všechno, co mělo motor, 
mě od dětství zajímalo. Táta mě vozil v autě na klí-
ně už od mých 5 let a  já při tom zkoušel řídit. Měli 
jsme tenkrát Škodu 1202 označovanou jako Stejšn. 
Dokonce mě v 10 letech chytili na venkově při řízení 
příslušníci Veřejné bezpečnosti. Táta ale seděl vedle 
na sedadle a než si esenbák došel pro něco zpátky 
do auta, tak jsme se stačili za volantem vyměnit, tak-
že z  toho nakonec žádný malér nebyl. Vzpomínám 
si i na svou první jízdu autobusem. Můj švagr tenkrát 
pracoval v pražském dopravním podniku jako me-
chanik v garážích a vzal mě na jednu noční službu, 
kde jsem mohl jezdit po place Karosou ŠM 11. To mi 
tehdy bylo 14  let a  nikdy by mě nenapadlo, že mě 
nakonec autobusy pohltí. Táta si ale přál, abych byl 
po něm instalatérem a  po vyučení jsem pak s  ním 
pracoval v podniku Průmstav. 

Vyučil jste se instalatérem, jak jste se ale dostal 
k autodopravě?
K autobusům jsem se dostal oklikou přes popelaři-
nu. Po vojně, kde jsem si udělal řidičák na náklaďák, 
jsem ještě dva roky dělal instalatéra, ale silně mě to 
nebavilo. Stavěli jsme například sídliště v  Mělníku 
nebo v Řepích, což bylo každodenní dojíždění. Bě-
hali jsme do deseti pater bez výtahu, takže to bylo 
dost fyzicky náročné a  trávil jsem v  práci denně 
12 hodin včetně dojíždění. Na doporučení kamará-
da z vojny jsem nastoupil k popelářům do Jílového 
u  Prahy, kde jsem řídil popelářský vůz, „kukačku“. 
Tam se chodilo na směnu v 5 hodin ráno a v 10 už 
jsem byl s  „kukačkou“ doma. Takže jsem měl na-
jednou spoustu času a mohl jsem doma opravovat 
auta jako melouch. 

Jak vzpomínáte na léta strávená u popelářů?
U popelářů se mi líbilo moc a vydržel jsem tam pra-
covat až do Sametové revoluce. Kdysi bývalo zvy-
kem, který se už dneska asi nedrží, kdy nám lidé dá-
vali na Vánoce drobné dárky, hlavně láhve alkoholu, 
nebo peníze. Dohromady to pro tříčlennou posádku 
„kukačky“ dělalo třeba 2 500 Kčs, což na tehdejší 
dobu bylo dost peněz. Samozřejmostí byly také kaž-
dodenní svačinky od řezníků nebo v lahůdkářstvích.

Proč jste u popelářů nezůstal?
To už bylo po Sametové revoluci, když mi kamarád 
z dětství poradil, abych si udělal řidičák na autobus. 
Jako hlavní argument použil větu, kterou si pamatuji 
dodnes: „Výhodou autobusu je, že Ti tam náklad sám 
naleze a vyleze a Ty nemusíš nic dělat ručně.“ 

Jaké byly Vaše začátky u autobusové dopravy?
Začínal jsem jezdit v  roce 1990 jako zaměstnanec 
soukromé firmy, která vozila lidi na trase Praha– 
–Pec pod Sněžkou, ale protože jsme měli špatnou 
reklamu, tak po jednom měsíci zkrachovala. Potom 
jsem rok pracoval u jiné soukromé firmy na „švar-
csystém“, což znamenalo, že firma nakoupila auto-
busy a nám řidičům je dala do pronájmu na živnost. 
Firma zajišťovala pár linek pro Dopravní podnik, ale 
kvůli zanedbané údržbě některých řidičů, kdy auto-
busy v tuhé zimě ani nevyjely, s ní brzy ukončil spo-
lupráci. Nám, bezproblémovým řidičům, kteří jsme 
měli autobusy v pronájmu, dali ještě šanci jezdit pro 
Dopravní podnik napřímo. Má první linka číslo 255 
vedla ze Smíchovského nádraží na Strnady za Zbraslaví. 

V roce 1992 jsem si už mohl koupit vlastní autobus, 
ojetou Karosu C 734, zaměstnat ještě jednoho řidiče 
a jezdit na vlastní licenci.

Vaše společnost loni tedy oslavila třicáté naroze-
niny. Jak vypadaly její začátky?
Postupně jsme se začali rozšiřovat a přikupovat star-
ší vyřazené autobusy, které jsme si sami opravovali. 
K lince do Strnad jsme přibrali ještě Štěchovice, kdy 
jsme pro tamní vodní elektrárnu vozili z Prahy a zpět 
její zaměstnance. Potom jsme ještě čtyři roky sváželi 
děti ze Slap a okolí do štěchovické školy. V roce 1995 
jsme vyhráli výběrové řízení pro oblast Jíloviště.

Jak jste se dostal do Mníšku pod Brdy?
Jako řidič jsem dbal vždy na to, abych jezdil přesně 
na čas, a to samé jsem vyžadoval i po svých zaměst-
nancích. Díky této spolehlivosti jsme mezi lidmi 
a obcemi získali dobrou reputaci. Tehdy mě navští-
vil tehdejší tajemník mníšeckého městského úřadu  
Stanislav Jirota s  nabídkou účasti ve výběrovém  
řízení na nového autobusového dopravce, protože 
s  tehdejším dopravcem panovala nespokojenost. 
Výběrové řízení, které vypsal Okresní úřad Praha–
západ, ROPID a město, jsme vyhráli a od 1. července 
1996 jezdíme v Mníšku pod Brdy. V areálu ÚVR jsme 
si pronajali prostory a v jedné garáži jsme všechno 
opravovali. Nakoupili jsme od Dopravního podniku 
osm vyřazených autobusů, které jsme museli kom-
pletně opravit, oplechovat a nabarvit.

Máte na tu dobu nějaké vzpomínky?
Pamatuji si, že v únoru 1997 byly mrazy okolo –25 °C 
a  my měli autobusy celou noc nastartované, aby-
chom mohli vůbec vyjet. Lidi se divili, že vůbec v ta-
kových mrazech dokážeme jezdit. Myslím, že už ten-
krát jsme si v Mníšku pod Brdy udělali dobré jméno.

Co Vás vedlo k  tomu přesunout se z  ÚVRu 
do Bažantnice, kde jste dodnes?
Vedla nás k tomu především ekonomická úvaha, pro-
tože v  ÚVRu nám neustále zvyšovali nájemné, a  tak 
jsme se přestěhovali jinam. Z Annonce jsme zjistili, že 
se v Bažantnici prodává areál bývalých komunálních 
služeb města, kde byla truhlárna, popeláři a pohřebá-
ci. Na úvěr jsme si v  roce 1997 ten areál koupili, což 
se nakonec ukázalo jako výborný nápad. V současné 
době už tu máme 40 autobusů, z  nichž pravidelně 
jezdí 32. Obsluhujeme 13 autobusových linek plus cy-
klobus a ročně najedeme skoro 3 miliony kilometrů. 

Kde jste v té době získával řidiče?
Měli jsme štěstí, protože z končícího ČSAD Praha–
západ k nám přešlo asi 10 řidičů, o  jejichž spoleh-
livost a  profesionalitu jsme se mohli v  začátcích 
i později kdykoli opřít. Několik z nich u nás pracuje 
i  po 26  letech dodnes. Rád bych jmenoval Josefa 
Černého, Josefa Stibora, Antonína Plocka, Štěpána 
Čenského, Petra Smetanu a Josefa Hršela. Odhadu-
ji, že naší společností prošlo za ta léta asi 400 řidičů. 
Kromě nich rád zmíním Zuzanu Škorničkovou, která 
pro nás dělá ekonomku již od roku 1993. 

Kolik zaměstnáváte lidí dnes?
V  současné době máme 60 zaměstnanců a  přes 
10  brigádníků, což jsou především řidiči–penzisti. 
Nabírat nové řidiče není vůbec jednoduché. Dá se 
říct, že děláme jejich permanentní nábor. Můžeme 
jim nabídnout zaměstnání v prestižní a dobře fungu-
jící firmě. Dbal jsem na to, abychom našim zaměst-
nancům dávali mzdy vždy v řádném termínu. Nikdy 
se u nás nestalo, abychom je posílali se zpožděním. 
Nováčkům můžeme nabídnout například také uby-
tování v penzionu v Rymani.

Jak je obtížné shánět nové řidiče autobusů?
Dříve to moc obtížné nebylo, protože k nám chodili 
sami. Problém se sháněním nových řidičů nastal až 
před několika lety. Dávám to za vinu dvěma fakto-
rům. Především je to o  penězích. Dříve si zájemci 
udělali během základní vojenské služby řidičák na 
nákladní auto za 300 korun a jeho rozšíření na auto-
bus je stálo dalších 500. Dnes stojí řidičák na auto-
bus včetně profesního průkazu až 60 tisíc, na což má 
z mladých lidí málokdo, a proto je možnost se s námi 
domluvit na delší spolupráci a  případném propla-
cení. Dalším důvodem je zřejmě i to, že práce řidiče 
autobusu s  ranními, odpoledními a  víkendovými 
směnami už není pro mladé lidi tolik atraktivní. Ci-
telně chybí především mladá generace řidičů, starší 
ročníky odcházejí po dlouhých letech u nás do pen-
ze a nástupců je velmi málo. 

Co myslíte, že by pomohlo tomu, aby mladých ři-
dičů autobusů byl dostatek?
Napadá mě, že by to mohla vyřešit změna v systému 
školství, kdy by například v  rámci učebního oboru 
automechanik byl řidičák na nákladní auto a autobus 
povinný. Po vyučení by se pak sám absolvent oboru 
rozhodl, zda by šel jezdit s autobusem, nebo jinam. 
Ruku v  ruce by s  tím muselo ale jít snížení hranice 
pro získání řidičáku na autobus na 18 let věku. Toto 
by nahradilo dřívější velký počet připravených řidičů 
z vojenské základní služby, která už dnes není.

Vy sám ještě jezdíte?
Jezdil jsem ještě v  začátcích našeho podnikání 
v Mníšku pod Brdy. Pak už jsem to organizačně pře-

Začínal jako řidič pronajatého autobusu a díky vlastní píli vybudoval oblíbenou a respektovanou 
firmu Martin Uher, spol. s r. o. Přes čtvrt století zajišťuje, ke všeobecné spokojenosti cestujících, 
autobusovou dopravu na Mníšecku. Proto koncem loňského roku vyvolala všeobecný nesouhlas 
informace, že by měla koncem roku 2024 s přepravou osob v naší oblasti skončit. Majitel společnosti 
se ale z nové situace nehroutí a do budoucna hledí s mírným optimismem.

Martin Uher (* 1963 v Praze)
Téměř celý život žije v Březové u Zvole, ale 
od roku 1997 má trvalé bydliště v Mníš-
ku pod Brdy. Původně to bylo z důvodu, 
aby šly daně z podnikání fyzické osoby ze 
100 % do rozpočtu našeho města a moh-
ly být investovány do dalšího rozvoje au-
tobusové dopravy směrem na Dobříšsko. 
Je  ženatý a má 3 syny, Tomáše, Jakuba 
a Martina, z nichž dva nejmladší řídí autobus.
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autobusy byly všude včas a neměly žádné výpadky
stal pomalu zvládat a naplno jsem se začal věnovat 
řízení firmy. Postupně jsem začal zaměstnávat i čle-
ny naší rodiny. Dispečerku dělala zpočátku tchýně 
a  zvládala to výborně, moje manželka zpracovává 
zase tržby. Její bratranec nám dělá správce objektu, 
jeho manželka pracovala jako dispečerka a jejich syn 
u  nás jezdí autobusem. Jsou tu zaměstnáni i  moji 
dva mladší synové, Jakub a Martin. Starší Jakub má 
na starosti provoz v  dílně a  mladšímu Martinovi se 
snažím předávat řízení celé společnosti. Občas mě 
ale lidé mohou potkat za volantem, když vypomá-
hám nebo zajišťujeme náhradní dopravu za vlaky. 
Naposledy jsem jel před měsícem linku ze Zvole do 
Vraného nad Vltavou. Když je potřeba, tak samozřej-
mě sednu za volant a jedu. 

Zastávky na dálnici D4, které se nacházejí v obcích 
Jíloviště, Klínec, Líšnice a Řitka, odporují legislati-
vě a mluví se o jejich odstranění. Jak tyto zastávky 
na dálnici vnímají Vaši řidiči? 
Jednoznačně tam chybí zařazovací nájezdové pruhy 
pro rozjetí autobusu. Samozřejmě už jsme tam i pár 
dopravních nehod měli. Jednou se nám stalo, že na 
zastávce na Řitce příslušníci dopravní policie zastavili 
kamion, který ji celou zatarasil. Náš autobus, který 
se k zastávce blížil, do ní nemohl zajet, a jak přibrz-
dil v jízdním pruhu, tak do něj zezadu narazilo auto. 
Na Jílovišti se zase stalo, že náš autobus vyjížděl 
ze zastávky a  zezadu do něj vrazilo rychle jedoucí 
auto, které ho za tou zatáčkou nevidělo a nestačilo 
to ubrzdit. Snad se najde řešení a nepůjde se cestou 
rušení zastávek. Nejlepší by bylo prodloužení nájez-
dových pruhů, aby autobusy nabraly rychlost a pak 
se zařadily do jízdního pruhu. Nedokážu si předsta-
vit, že by se zajíždělo až do obcí, což by znamenalo 
neuvěřitelné zdržení.

Vaše společnost má mezi cestujícími výbornou 
pověst. Co stálo za jejím vybudováním?
Naší prioritou je spolehlivost, na tom jsme si udělali 
dobré jméno. Vždy jsem se snažil, aby naše autobusy 
byly všude včas a neměly žádné výpadky. Problémy 
se daly očekávat v momentě, kdy uhodily silné mrazy 
pod –20 °C, nafta zamrzala a nefungovala. Když jsme 
například ještě jezdili jenom na Jílovišti, kde jsme par-
kovali pod mostem, a  uhodily silné mrazy, tak jsem 
tam přijel už o půlnoci a snažil jsem se všechny auto-
busy rozpohybovat. A ve 4 hodiny ráno přicházeli řidi-
či už do nastartovaných a vyhřátých autobusů. Tohle 
jsem dělal pravidelně i  v  Mníšku pod Brdy, protože 
tehdejší autobusy se musely nejdříve ohřát přes pře-
dehřev motoru a pak až nastartovat. Moderní autobu-
sy už to neznají, ty se nastartují a jedou. Nepřekvapí 
proto, že posledních 15 let vyhráváme ve Středočes-
kém kraji a Praze předepsané Standardy kvality, kde 
se hodnotí například přesnost provozu, čistota vozi-
del a jejich stáří, chování personálu, tepelná pohoda, 
informovanost ve vozidlech i na zastávkách a další. 

Jak byste zhodnotil uskutečněné výběrové řízení 
na nového dopravce v oblasti Mníšecko, které spo-
lečně vypsaly Středočeský kraj a Praha?
Výběrové řízení bylo vypsané na nejnižší cenu a do-
mnívám se, že jiným způsobem to bohužel ani ne-
šlo udělat. Kdyby se do kritérií daly také splňované 
Standardy kvality, tak by se do něj nemohli přihla-
šovat noví dopravci, což by mohlo být diskriminač-
ní. Cenu za 1 kilometr, kterou jsme do výběrového 
řízení nabídli, jsme konzultovali společně s  oběma 
syny i účetní a postupně ji snižovali na takovou úro-
veň, abychom byli ještě schopni jezdit a  vyplatilo 
se nám to. Museli jsme přitom kalkulovat se všemi 
našimi reálnými náklady i  požadavky vyhlašovate-
lů, které musí splňovat noví dopravci od 1. 12. 2024. 
Máme 2/3 kloubových autobusů a ty mají o 15 litrů 
nafty na 100 kilometrů vyšší spotřebu než krátké 
autobusy. Kloubový autobus je také o  30 % dražší,  
má o 4 pneumatiky více, je delší o 6 metrů a je samo-

zřejmě i složitější na údržbu. Uvidíme, jak to nakonec 
dopadne. Rozhodnuto o  novém dopravci by mělo 
být po úplném ukončení výběrového řízení, odha-
dujeme konec prvního čtvrtletí 2023.

Jakými obměnami musí projít vozový park no-
vých dopravců k prosinci 2024?
Během příštích dvou let se musí nakoupit spousta 
nových autobusů, nebo se musí předělat stávající 
autobusy, pokud ještě splňují stanovenou věkovou 
hranici. V  nich se musí kompletně vyměnit všech-
ny sedačky a  lino. Všechny tyče musí být nerezové 
a  celý autobus se musí přestříkat do červenošedé 
barvy PID. Všechny autobusy musí být nízkopod-
lažní. Navíc válka a rostoucí cena železa nové auto-
busy oproti minulému roku zdražila o 20 %. To jsou 
všechno předpokládané náklady, které se promítly 
do námi nabídnuté ceny za 1 kilometr. 

Jak tedy mohl Váš konkurent nabídnout cenu nižší?
Součástí podané nabídky bylo vypsání nákladových 
položek, jako jsou například: nové autobusy, mzdy, 
cena paliva a podobně. ČSAD Benešov, které patří do 
ICOM transport a. s. Jihlava, se tak dokázalo s jejich 
náklady dostat na nižší cenu.

V  současné době probíhá „Petice za udržení 
kvality veřejné autobusové dopravy v  oblasti 
Mníšecko od 1. 12. 2024“, kterou už podepsaly 
stovky lidí. Jak ji vnímáte?
Moc bych chtěl poděkovat všem lidem z Mníšecka 
za to, co pro nás dělají. Ať už občanům za pode-
psání petice, nebo starostům obcí za jednání na 
krajském úřadě. Jejich spontánní podpory si moc 
vážíme. Ve všech 40 oblastech Středočeského kraje, 
kde se noví dopravci soutěží, je to nejspíš jediná ob-
čanská akce tohoto typu. Pro nás to je jasný signál, 
že služby v autobusové přepravě, které jim posky-
tujeme, děláme dobře. 

Ve výběrovém řízení pro oblast Mníšecko jste 
skončili druzí, ale vyhráli jste ho naopak pro ob-
last Štěchovicka.
Paradoxně bychom se po 30 letech do Štěchovic 
mohli zase vrátit, ale jde teprve o předběžné výsled-
ky, a proto se zatím nebudu k soutěži více vyjadřovat. 

Jak hodnotíte záměr Středočeského kraje, že se 
od prosince 2024 má do příměstských autobusů 
nastupovat všemi dveřmi?
Jednoznačně pozitivně, protože má za cíl zrychlit 
dopravu. Řidič se bude věnovat jenom jízdě a nebu-
de už řešit pokladnu a tarif. Systém bude stejný jako 
v  Praze. Dneska řidiči tráví spoustu času prodejem 
jízdenek a  vypočítáváním jejich ceny. Představte si 

například situaci, kdy máte spočítat cenu jízdenky 
cestujícímu do Prahy, který tam přestupuje na met-
ro a pokračuje autobusem do Čelákovic, má s sebou 
15letého syna, psa a velký batoh.

V  médiích jsem zaznamenal informaci, že Vaše 
společnost má zajišťovat testování autobusů na 
vodíkový pohon.
To je také jeden z důvodů, proč nebudeme opouš-
tět základnu v Mníšku pod Brdy, kde bude ČEZ sta-
vět vodíkovou plničku. Byli jsme osloveni, abychom 
zhruba na necelých 500 tisících kilometrech ročně 
otestovali provoz 10 vodíkových autobusů, z  toho 
pravděpodobně šesti standardních 12metrových 
a čtyřech minibusů nebo midibusů. Provoz, který je 
plánován na 15 let, by měl začít také od 1. 12. 2024, 
ale nesouvisí to s výše zmiňovaným výběrovým říze-
ním. Jaké linky budou obsluhovat ještě není známo, 
ale předběžně se jedná o trasy z Mníšku do Všenor, 
do Kytína a do Nového Knína. Na nákup vodíkových 
autobusů naše firma, jako příjemce dotace, vypíše 
na jaře tohoto roku výběrové řízení. Cílem tohoto pi-
lotního projektu je vyzkoušet fungování ekologicky 
čisté veřejné autobusové dopravy v poměrně členi-
tém terénu.

Jste znám také jako sběratel starých autobusů. 
Co Vás k tomu přivedlo?
Sběratelskou vášeň jsem zdědil po tátovi, který sbí-
ral motocykly a auta z 2. světové války a mě bavilo je 
opravovat a dávat dohromady. První historický auto-
bus, nebo spíš jeho vrak, který jsem pak zrenovoval, 
jsem si koupil v roce 2000 a byla to zájezdová verze 
Škoda 706 RTO LUX, kterou můžete znát například 
z filmu Florenc 13:30. Dá se říct, že se mi povedlo dát 
dohromady všechny základní typy našich autobu-
sů, které v Československu jezdily od 50. let 20 sto-
letí. Nejvzácnější kousek ve sbírce je autobus firmy  
Laurin & Klement z  roku 1923 s dřevěnou karosérií, 
který mám v plánu co nejdříve rozpohybovat. 

Mohou si Vaši sbírku zájemci někde prohlédnout?
Občas s některým z nich vyrážíme na srazy pořádané 
Klubem českých historických autobusů, nebo si nás 
najímají svatebčané nebo filmaři. Můj autobus se na-
příklad objevil ve filmech Jan Palach, Zemský ráj to 
napohled, Krycí jméno Holec a Bratři o útěku bratrů 
Mašínů za hranice. Možná si budou také čtenáři pa-
matovat na nostalgické přehlídky několika historic-
kých autobusů na Skaleckých poutích. Mám v plánu 
do budoucna otevřít muzeum v Černíkách u Zvole, 
ale zatím se potýkám se stavebním povolením. 

Libor Kálmán (text)
Foto: Lenka Živná a archiv Martina Uhra

Jakub Uher a Martin Uher mladší jako řidiči při natáčení filmu Jan Palach v roce 2017
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Pro diváky ve zcela zaplněné lodi kostela sv. Vác-
lava si připravili převážně adventní a  vánoční 
repertoár, který symbolicky otevřeli antifonou 
(zhudebněné biblické verše), jejíž text pochází 
z 8. století a oslavuje blížící se narození Spasitele.  
Během více než hodinového koncertu zazněly 
skladby slavných barokních skladatelů Georga 
Fridricha Händela a Antonia Vivaldiho se soprá-

novými áriemi a  část Dvořákova „Smyčcového 
kvartetu F dur Americký“. Následovaly sborové 
skladby s vánoční tématikou, zpívané převážně 
latinsky a česky, vznikající v období středověku 
a renesance. K těm známějším patřily původem 
anglická „Dobrý král Václav“ a  „Betlémskými 
pastvinami“ mající kořeny ve Francii.  Koncert 
zakončily dvě, v období romantismu, zhudebně-

né modlitby středověkého mystika sv. Tomáše 
Akvinského. Tenorové árie ve druhé ze skladeb 
se bravurně zhostil nevidomý zpěvák ze sboru. 
Aplaudující publikum si vynutilo přídavek, kte-
rým byla árie „Lascia chio pianga“ z  Händelo-
vy opery Rinaldo, kdy se kostelem nesl krásný 
soprán Aleny Kopecké.

Libor Kálmán

Jednomu z  andělů se, pod tlakem moderní 
doby přeplněné komercí, zamotala hlava až 
odložil svá křídla a začal věřit tomu, že Vánoce 
jsou jenom o dárcích. Ostatní tři mu ale vysvět-
lí, že pravé kouzlo Vánoc spočívá jinde. Sehrají 
krátký příběh od zjevení anděla Gabriela Panně 
Marii, přes narození Ježíška v Betlémě až po pří-
chod pastýřů a Tří králů s dary a tím srozumitel-
ně vysvětlují, proč se o Vánocích dávají dárky. 
Dětské publikum, které se po celou dobu pří-
jemně bavilo, seznámili také s  nelehkou prací 
andělů v předvánoční době. Musí vyřidit všech-
na vánoční přání, které jim v  rámci Andělské 
pošty dojdou od dětí až na stůl, aby jim je mohl 

Ježíšek 24. prosince nadělit pod stromeček. 
Lhostejná jim není ani malá holčička Helenka, 
která o Vánocích onemocněla, a tak se ji snaží 
prostřednictvím Andělské televize rozveselit 
a upečou jí dokonce i dort z těch nejfantastič-
tějších ingrediencí (nechybí kus měsíce, hvězdi-
ček, ovoce z rajské zahrady, ale také nejrůznější 
pozemské laskominy), který ji uzdraví. Pohádku 
doprovázelo spousta krásných koled, které si 
děti a dospělí notovali spolu s herečkami jako 
například Byla cesta, byla ušlapaná, Pásli ovce 
Valaši, Nesem vám noviny nebo Narodil se Kris-
tus Pán.

Libor Kálmán (text i foto)

Užít si sobotní odpoledne a  naladit se do 
vánoční pohody sem přišla více než tisícov-
ka návštěvníků. Na pěší zóně pod kostelní 
zdí a v ulici Nádražní rozestavěly děti z obou 
mníšeckých základních škol, školky a několika 
mníšeckých spolků na 85 stolech své výrobky, 
které nabídly k prodeji. Stoly se doslova pro-
hýbaly pod sladkostmi, adventními a vánoční-
mi dekoracemi nebo různými výrobky, které 
posloužily coby dárky pod stromeček. Jak už 
název trhu napovídá, neplatilo se penězi, ale 
knoflíky, které si mohli příchozí vyměnit v kur-
zu 5:1 (knoflík za pětikorunu). O velkém zájmu 

kupujících svědčí, že se před Knoflíkovými 
bankami, kde se prováděly výměny korun za 
knoflíky, tvořily fronty. Trh má každoročně 
přesah do veřejně prospěšné aktivity, kdy je 
výnos z tzv. Knoflíkové daně (1 Kč z knoflíku, 
který za své zboží utrží žáci ZŠ Komenského 
420) poukázán na některý užitečný projekt, 
který vyberou sami školáci. Knoflíková daň 
tentokrát vynesla rekordních 60 083 Kč! 
Školní parlament, složený ze zástupců tříd, už 
předem rozhodl o tom, že získaná částka z le-
tošního trhu bude věnována na opravu ska-
teparku v Řevnické ulici. 

Po celou dobu panovala na náměstí pohodová 
atmosféra. Pro zahřátí rozdávali zaměstnanci 
městského úřadu horký čaj, který uvařili ve vo-
jenské polní kuchyni, kde se zatápělo dřevem. 
Na pódiu se odehrával pestrý doprovodný 
program, který zajistily děti z mateřských škol, 
ZŠ Komenského 420, ZUŠ Řevnice/Mníšek pod 
Brdy a několika spolků, které se na něm vystří-
daly během čtyř hodin. Vánoční koledy, vese-
lé písničky nebo jednoduché instrumentální 
skladby v podání dětí přenášely publikum do 
vánoční nálady. Zpestřením pro všechny byly 
koledy zahrané na staročeské dudy. 
V  17:30 nastavila chvíle, na kterou netrpělivě 
čekalo celé náměstí a společně odpočítalo roz-
svícení vánoční stromu. Závěr povedené akce 
obstaral Mníšecký chrámový sbor, který z kos-
telního kůru zazpíval za doprovodu varhan 
duchovní písně vážící se k adventnímu období.
Velké poděkování patří pořadatelům za vý-
borně zvládnutou organizaci i všem ostatním 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na dopravě 
a stavění stolů i pódia, prodeji výrobků i kul-
turním programu!
Příští rok oslavíme již 20. výročí vzniku Kno-
flíkového trhu, neboť poprvé se konal v roce 
2003 z podnětu tehdejší starostky Alexandry 
Merunkové.

Libor Kálmán (text i foto)

Knof lí kov ý trh v ynesl rekordních 60 tisíc korun!

Adventní čas zpestřil koncert smyčcového kvartetu a sboru

A n d ě l é  p ř i p o m n ě l i  d ě t e m  p r a v é  k o u z l o  Vá n o c

Po dvouleté pauze na Knoflíkový trh zavítaly stovky lidí

Andělé měli napilno

Po dvouleté pauze zapříčiněné covidem se na náměstí F. X. Svobody konal oblíbený Knoflíkový trh, 
který zorganizovalo město Mníšek pod Brdy, ZŠ Komenského 420 a místní římskokatolická farnost. 

Třetí adventní neděli přijaly do Mníšku pozvání vokálně instrumentální soubor MUSICA PODBERDENSIS 
a 20členný HVOZDNICKÝ PĚVECKÝ SBOR pod vedením Veroniky Kopecké.

Divadlo Žlutý kopec přivezlo poslední adventní neděli do Pavilonu pohádku o čtyřech andělech.
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Populární akci Předčasný silvestr si přišli užít znovu 
po dvouleté pauze. Potkali se tu se svými přáteli 
a známými a nad svařeným vínem nebo jinými las-
kominami si tu předposlední den v roce příjemně 
popovídali. K pohodovému poslechu jim domácí 
i zahraniční songy zahrála a zazpívala dvojice kyta-
ristů Milan Matoušek a Radim Genčev. Následovaly  
projevy představitelů města (starosta Petr Dig-
rin a místostarostky Daniela Páterová a Hana 
Kotoučová) a římskokatolického faráře P. Jana 
Dlouhého, ve kterých obyvatelům Mníšku po-
přáli vše dobré do nového roku 2023 a sezná-
mili je i  s  plánovanými novinkami (například 
o  chystané petici za zachování autobusové 
dopravy na Mníšecku pro firmu Martin Uher 
spol. s r.o. nebo o plánovaných opravách silnic 
a  chodníků v  příštím roce). Potom Zora Jan-
dová zazpívala českou státní hymnu a vše se 
schylovalo k události, na kterou se všichni pří-
tomní, a mezi nimi spousta dětí, těšili nejvíce.
Vrcholem oslav byl profesionální pestroba-
revný ohňostroj, odpalovaný od kostela, který 
z  reproduktorů doprovodila vznešená píseň 

„Time To Say Goodbye“ (Sarah Brightman 
a Andrea Bocelli) a optimistická „Když nemů-
žeš, tak přidej“ (Mirai). Obloha nad kostelem 
doslova hýřila několik minut všemi barvami 

a efekty a spokojené publikum odměnilo oh-
ňostrůjce i  organizátory akce zaslouženým 
potleskem.

Libor Kálmán (text i foto)

J a k  j s m e  s e  l o u č i l i  s e  s t a r ý m  r o k e m
Několik stovek diváků se přišlo v pátek 30. prosince na náměstí F. X. Svobody rozloučit se starým rokem 2022.

Diváci ve zcela zaplněné kostelní lodi (stálo se 
až v  síni za vchodovými dveřmi) si užívali vá-
noční atmosféru za zvuků nejoblíbenější české 
církevní skladby. Nejdříve vyslechli varhanní 
improvizace na témata Jakuba Jana Ryby v po-
dání Jiřiny Marešové. Potom následoval příběh 
o zvěstování Kristova narození a příchodu pastý-
řů k jesličkám, který před 227 lety zkomponoval 
rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba. Dá se říct, že 
mníšecký kostel má Rybův „genius loci“, neboť 
předtím v našem městě působil 17 měsíců jako 

učitelský pomocník a  hrával i  na místní varha-
ny (ty se nedochovaly). V  závěrečném pásmu 
zazněly lidové koledy Veselé vánoční hody, Ne-
sem vám noviny, Já bych rád k Betlému, Dej Bůh 
štěstí tomu domu, Půjdem spolu do Betléma, 
Narodil se Kristus Pán a Chtíc aby spal barokního 
skladatele Adama Michny z Otradovic.
Celkem se představilo 43 hudebníků a  zpě-
váků z  Komorního orchestru a  sboru Praga 
Camerata a  Mníšeckého chrámového sboru 
v čele s dirigentem Tomášem Koutníkem. Zají-

mavostí byl japonský hornista, který do České 
republiky pravidelně létá kvůli „Rybovce“.
Svými skvělými výkony si vystupující vyslouži-
li mohutný závěrečný potlesk.

Libor Kálmán (text i foto)

Celkem 15 výstavních panelů lemuje schodiště 
do 1. patra a přehledným a srozumitelným způ-
sobem (text střídají fotografie) přibližuje dvě 
události, které se odehrály právě 17. listopadu a 
dělí je od sebe 50 let. Obě zásadním způsobem 
zasáhly do českých (československých) dějin:

•  První událost se váže k roku 1939, kdy ně-
mečtí okupanti uzavřeli vysoké školy.

•  O 50 let později – tedy v roce 1989 – zase 
proběhly studentské protesty na Národní 
třídě v Praze, které vedly k pádu komunistic-
kého režimu.

Prohlédnout si ji můžete až do konce února 
2023. Libor Kálmán 

Boží hod obohatila tradiční Rybova Česká mše vánoční

Mníšecká knihovna 
pořádá výstavu  
o 17. listopadu  
v českých dějinách

Nádherný kulturní zážitek čekal na všechny, kdo v neděli 25. prosince (Boží hod) přišli do mníšeckého 
kostela sv. Václava, aby se zaposlouchali do ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ.

V mníšecké městské knihovně 
je umístěna zajímavá výstava 
na téma 17. LISTOPAD.

Hej, mistře, vstaň bystře!

Ohňostroj si nenechaly ujít stovky lidí
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KNIHY PRO DĚTI
ROK V POHÁDCE / Maciej Szymanowicz
Velkoformátová obrázková knížka bez textu obsahuje dvanáct 
dvoustran, přičemž každá z nich vyobrazuje jeden měsíc roku.

POHÁDKOVÝ KALENDÁŘ / Jana Burešová
Krátké příběhy o jednotlivých měsících v roce pomáhají začínajícím čtenářům 
při prvním samostatném čtení souvislého textu tištěného velkými písmeny.

NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS
Průvodce světem informací nám vysvětlí, co jsou fake news, jak fungují 
sociální sítě, internetová manipulace nebo moderní média, a  poradí, 
jak se s tím vším vypořádat, aniž bychom propadli mantře nedůvěry.

HRAVÝ PRŮVODCE PRAHOU / Iva Petřinová
Bohatě ilustrovaný průvodce nejzajímavějšími pražskými lokalitami 
s množstvím zajímavých úkolů, které mohou děti luštit přímo u dané 
historické památky.

KOUZELNÁ TŘÍDA SLAVÍ DEN DĚTÍ / Zuzana Pospíšilová
Nejoblíbenější svátek všech dětí se blíží a nemine ani žáky z kouzelné 
třídy. A když je jejich paní učitelka hodná víla, mohou se těšit na den 
plný radosti, kouzel a překvapení.

SKLENĚNÝ TRŮN 1–7 / Sarah J. Maas
Celaene byla od dětství trénovaná k  jednomu jedinému úkolu – stát 
se tím nejlepším zabijákem na světě, rychlým, tichým, neodhalitelným 
a všehoschopným. Ale udělala chybu. Nechala se chytit. Pak však do-
stala druhou šanci a uvědomila si, že je jen na ní, jak s ní naloží. Sledujte 
celou dlouhou životní cestu od trestankyně ke královně celých říší!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
PAVOUK / Lars Kepler
Joona Linna a Saga Bauerová společně usilují o vyřešení zapeklitého 
případu a o záchranu vyhlédnutých obětí — dříve, než bude pozdě.

CO VÁS V DĚJÁKU NENAUČILI / Markéta Lukášová
Kapitoly sledují nejen politické dějiny Československa v  letech 1945-
1989, ale i každodenní život v této středoevropské zemi. Součástí práce 
jsou rozhovory s lidmi, kteří vzpomínají na svůj život v období komu-
nismu.

TEMNÉ BLUES V NEW ORLEANS / František Kotleta
Další kniha z autorovy hororově detektivní série s Tomášem Koskem. 
Na tohoto paranormálního detektiva útočí příšery ze všech stran – 
a zdá se, že i ve vlastní rodině.

MOST SEBEVRAHŮ / Taylor Adams
Thriller mistra psychologického napětí, plný nečekaných zvratů a pře-
kvapení, vypráví o mladé ženě, která se rozhodne objasnit podivnou 
smrt své sestry.

MYŠLENKY VRAHA / Romy Hausmann
Psychologický thriller německé autorky. Hlavní hrdinka Ann se snaží 
dokázat nevinu svého otce obviněného z deseti vražd dětí.

URANOVÁ PŘÍBRAM / Josef Velfl, Václav Cílek a kol.
Tato kniha pojednává o "státě ve státě", jakým doly řízené sovětskými 
experty a kontrolované státní tajnou policií byly celá desetiletí.

TAJEMNÁ VRAŽDA Jude Deweraux
Další díl detektivní série s autorkou románů Sarou Medlarovou. Ta se 
tentokrát musí vypořádat nejen s vraždou, ale ještě k tomu musí skrý-
vat svou vlastní minulost.

SKŘIVÁNEK ZPÍVÁ DÁL / Fiona Valpy
Romantický příběh zkušené autorky, odehrávající se v kouzelných kuli-
sách skotského pobřeží, vypráví o jednom čtyřicet let starém rodinném 
tajemství.

Tereza Bauerová,
knihovnice

Představujeme čtenářům nové knihy v městské knihovně
knihovna.mnisek.cz / telefon: 318 592 552, 731 693 021 / e–mail: knihovna@mnisek.cz

V knihovně se vtipkovalo jako v časech Protektorátu
První prosincové úterý přijal pozvání do mníšecké městské knihovny badatel, mysteriolog a spisovatel 
Milan Zacha Kučera, který je zároveň kreativním ředitelem televizního kanálu CS Film.

Přijel sem se svou speciální přednáškou na téma Vtip a  anekdota 
v Protektorátu Čechy a Morava, kterou si přišlo poslechnout 19 sed-
máků z místní základní školy se svými pedagogy. Během hodinového 
pořadu vyprávěl vtipy a zasazoval je do dobového kontextu. „Humo-
rem si Češi ulevovali, aby vůbec přežili hrůzné období německé okupace,“ 
vysvětlil autor a dodal: „Vtip byl pro ně taková utajená terapie smíchem, 
která samozřejmě nemohla probíhat veřejně, protože za to se udávalo, za-
víralo do kriminálu i popravovalo.“
Nejčastějším námětem anekdoty bylo zesměšňování nacistických po-
hlavárů (většinou byl terčem kulhavý ministr propagandy Goebels), 
ironizování německých porážek na frontě, ale týkaly se také všeobecné 
drahoty a nedostatku potravin a jiného zboží. 

I když většina vtipů byla domácí provenience, přidal i pár zahraničních, např.:
Přijde německý voják v okupovaném Nizozemí do obchodu a se zdviže-
nou pravicí pozdraví:
„Heil Hitler!“
Statečná prodavačka okamžitě reaguje: „Heil Rembrandt!“
„Co si to dovolujete?“ řve na ni Němec.
„Tak Rembrandt byl zase náš malíř,“ odpoví nebojácná Nizozemka.

Další povedený vtip, tentokrát domácího původu, se týkal uzavření vy-
sokých škol v  listopadu 1939, které bylo původně vyhlášeno „pouze“ 
na 3 roky.
„Víte proč nám Němci zavřeli vysoké školy?“
„Protože jsou kulturně tři roky za námi, tak aby nás dohnali.“

Na závěr autor promítl několik seznamovacích inzerátů z protektorát-
ního tisku, které byly dílem oficiální propagandy. „Spokojení a finančně 
zajištění“ Češi, toho času totálně nasazeni na práce v Německu, v nich 
hledali české dívky k vážnému seznámení. Německá propaganda těmi-
to inzeráty chtěla domácímu obyvatelstvu vnutit pocit, že mladí muži, 
odvlečení na otrocké práce do Německa, se tam mají báječně a téměř 
nic jim nechybí!
Zajímavá přednáška rozšířila školákům obzory a ukázala jim i jiné strán-
ky historie 2. světové války, které v učebnicích nenajdou.

Libor Kálmán (text i foto)

Milan Zacha Kučera před svými posluchači
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Někdy říkáme „neměl jsem čas to udělat“, nebo naopak „udělal jsem to, 
protože mi zbyl nějaký čas“.
Svoji nechuť něco udělat schováme snadno za „na tohle já opravdu 
nemám čas“. Také se říká, že náš život je vlastně nám „vymezený čas“. 

Všechno naše konání je limitováno tím, kolik spotřebuje našeho času, 
kolik času jsme my ochotni věnovat té či oné činnosti.
Obětujme někdy trochu času tomu zamyslet se nad tím, jak s naším vy-
mezeným časem zacházíme, jestli náš osobní čas vymezený pobytu na 
této zemi, není občas mrháním časem.
Často to na první pohled vypadá, že cenu času známe. Máme chytré 
mobily, na zápěstí chytré hodinky. Na rozdíl od našich předků víme tak 
úplně na vteřinu přesně, jak čas běží. Čas na nás kouká nejen z našich ho-
dinek a hodin, ale také z mobilů, tabletů, praček, mikrovlnek, sporáků…
Jenže to neznamená, že když máme o čase přesnou informaci, že s ním 
umíme zacházet. Že ho využíváme správně. Že netrávíme komunikací 
s displeji údajných chytrých spořičů času až příliš mnoho času, který 
bychom měli věnovat spíše rozhovoru s blízkými, přáteli, kolegy.
Mnoho lidí se snaží část svého času věnovat zábavě. Ale není zábava jako 
zábava. Určitě je méně časově náročné projet si Facebook a Instagram 
a mít u toho falešný dobrý pocit, kolik informací jsem za jednotku času 

vstřebal. Divadelní představení trvá zhruba dvě hodiny a množství pod-
nětů je co se týká kvantity určitě menší. Kvalita, hloubka a dosah těch 
podnětů je ale přece úplně jinde. Surfování na netu ještě není počítačo-
vá gramotnost, stejně jako návštěva jednoho, byť kvalitního divadelního 
představení ještě netvoří vzdělanost nebo všeobecný rozhled.
Je lehké se obhajovat nedostatkem času na studium cizích jazyků, jiných 
kultur, návštěvu obrazové galerie nebo přečtení kvalitní knihy nebo třeba 
sledování naučného či vzdělávacího pořadu. Někteří lidé rádi říkají, k čemu 
to všechno vědění, nebo dokonce biflování vlastně je, když si všechno 
mohu najít v Googlu? Za prvé úplně všechno ne (jak si v Googlu najdete 
zážitek z divadla nebo z přečtení poutavé knihy?), a za druhé abyste mohli 
v Googlu něco hledat, musíte především vědět co a proč hledáte, a také 
kde to hledat. A na to už musíte mít základní, a čím širší tím lépe, vzdělání. 
Myslet si opak je časovaná bomba pro jedince i společnost.
Základní škola je tu od toho, aby přesně tenhle nezbytný základ dětem 
poskytla. A  s  pomocí všech ostatních dospělých okolo na to má do-
statek času. Najděte si prosím čas na vaše rodiče, partnery, děti nebo 
vnoučata. Po nějakém čase zjistíte, že to nebyl promarněný čas.
A já děkuji za váš čas, že jste se dočetli až sem. A v roce 2023 Vám přeji 
dostatek času i na volnočasové aktivity. 

Vaše Michaela Pažoutová

Bilingvní třída jako výzva
„Rodičům našich budoucích prvňáčků chceme nabídnout možnost širšího 
výběru vzdělávání. Kromě tříd s programem Začít spolu bychom rádi ote-
vřeli i jednu anglicko-českou bilingvní třídu,“ nastiňuje novinku mníšecká 
místostarostka Daniela Páterová.
Rodiče jistě chystanou novinku ocení, neboť řada z nich stále více vy-
hledává alternativy ke klasické výuce. Kromě soukromých škol, ať už 
klasických nebo typu Montessori či Waldorf, tak i ve státních školách 
dochází k různorodému zaměření jednotlivých tříd.
Záměr otevřít bilingvní třídu v Mníšku se týká celého 1. stupně s tím, že 
ve školním roce 2023/2024 by se otevřela jedna první bilingvní tří-
da. Během následujících pěti let by tedy byla v každém ročníku jedna 
bilingvní anglicko-česká třída s možnou návazností na 2. stupni. Ote-
vření třídy pak bude záviset na tom, kolik dětí se do ní nakonec přihlásí.

Pozvánka na prezentaci pro zájemce
Pokud byste měli o umístění vašeho budoucího prvňáčka do bilingvní 
třídy zájem, můžete navštívit prezentaci programu, která se koná v úte-
rý 31. ledna ve velkém sálu Pavilonu od 18 hodin.
„Představíme vám ucelený vzdělávací program pro 1. stupeň základní ško-
ly, unikátní návaznost dopolední a odpolední výuky, dva pilíře, na kterých 
stavíme a mnoho dalšího. Seznámíme vás s výhodami bilingvního vzdě-
lávání a  odpovíme i  na případné dotazy,“ zve veřejnost na prezentaci 
Renáta Buckle, zakladatelka společnosti Young Hippocampus, která 
rozšířené jazykové vzdělávání na školách zajišťuje. V rámci prezentací 
se rodiče také dozví, zda je tento program pro jejich dítě vůbec vhodný, 
jakou formou se budou vzdělávat a jaká bude podoba financování.

Předchozí znalost angličtiny není podmínkou
„Měla jsem příležitost hovořit s  několika rodiči budoucích prvňáčků, kte-
ří uvažují o umístění svého dítěte do anglické-české bilingvní třídy a jsem 
ráda, že vnímají program Young Hippocampus jako velkou příležitost 
a výhodu. A skvělá zpráva je, že budoucí žáci nemusí mít předchozí znalost 
anglického jazyka,“ uvádí ředitelka mníšecké školy Michaela Pažoutová.
Zájemci o bilingvní třídu se mohou již nyní seznámit s projektem na 
webových stránkách www.young-hippocampus.cz. Ukázky z  jed-
notlivých vyučovacích hodin pak najdou na  jejich facebookovém  
či instagramovém profilu.  Libor Kálmán

N e m á m e  č a s  z t r á c e t  č a s …

V mníšecké základní škole plánují otevření anglicko-české bilingvní třídy

Čas je jednou z hlavních fyzikálních veličin. Umíme ho měřit, umíme ho dělit na různé části. 
Také ho umíme převádět na normohodiny nebo na peníze.

Zajímavou novinku pro školní rok 2023/2024 připravuje Základní škola Komenského 420 
ve spolupráci s městem Mníšek pod Brdy, které je jejím zřizovatelem.

17

ŠKOLSTVÍ



K n o f l í k o v ý  t r h  202 2

N e j s i l n ě j š í  z á ž i t e k  u p l y n u l ý c h  Vá n o c

Školní rok se blíží ke své polovině a my jsme zaznamenali 
první úspěchy na poli hudebním

Po dvouleté koronavirové přestávce se 26. 11. 2022 na mníšeckém náměstí uskutečnil Knoflíkový trh 
spojený s rozsvícením městského vánočního stromu. Organizačně se na akci stejně jako v předchozích 
letech podílely město Mníšek pod Brdy a ZŠ Komenského 420. Podle počtu návštěvníků je Knoflíkový 
trh po pouti druhou největší akcí pořádanou ve městě.

Pro někoho, kdo to nezažil, bude synonymem nejhezčího vánočního zážitku něco jiného, ale pro 
každého rodiče a přítele naší úžasné školní rodiny „speciální” základky to bude zcela jistě jedinečné 
Vánoční setkání, které se letos mohlo opět po dvou letech konat. 

Takto velké akci předcházejí i  náležité přípravy 
všech prodejců. Děti ze ZŠ Komenského 420 
zahajují práce na výrobě zboží v rámci výtvarné 
výchovy a  pracovních činností asi měsíc před 
pořádáním trhu. Mladší děti se neobejdou bez 
pomoci rodičů, kteří k  výrobě přistupují velmi 
aktivně a  scházejí se při společném tvoření, 

a pak pomáhají dětem i při samotném prodeji. 
Starší děti zvládají výrobu i prodej zboží obvykle 
samy. Do prodeje svých výrobků se zapojili také 
děti a  dospělí ze druhé ZŠ, MŠ 9. května, Oázy 
a Sedmikvítku. Jelikož se trh pořádá na začátku 
adventu, byly k dostání nejrůznější dekorace pro 
adventní i vánoční období, nechyběly ani pekař-
ské a cukrářské výrobky. K dispozici byl čaj z polní 
kuchyně, o kterou se starali pracovníci technické 
správy MÚ a také občerstvení od profesionálů. 
Součástí byl bohatý kulturní program, v jehož 
rámci vystoupili nejen žáci naší školy, ale také 
ze ZUŠ, MŠ 9. května, ze ZŠ Líšnice a Trnka Dob-
říš, zatančily dívky z BiosFitu a koledy na dudy 
zahrály profesionální hudebnice ze Strakonic. 
Knoflíkový trh 2022 byl, co do tržby, opravdu 
rekordní. Na této rekordní výši se pravděpo-
dobně podepsaly dva roky nucené přestávky, 

protože se na „knoflíkové dani“ (tj. 1 Kč z kaž-
dých 5 Kč, za které se měna knoflík používaná 
na trhu prodává) vybralo neuvěřitelných  
64 000 Kč! Školní parlament rozhodl, že daň 
bude použita jako příspěvek na obnovu měst-
ského skateparku, ve kterém svůj volný čas trá-
ví mnoho žáků i žákyň místních ZŠ.
Podařilo se dohledat, že od prvního Knoflíko-
vého trhu uplynulo již 21 let a že díky přestáv-
ce způsobené koronavirem šlo o  19. ročník. 
Letos nás tedy čeká 20. ročník Knoflíkového 
trhu. Už nyní jsme začali pracovat na přípravě 
jubilejního ročníku, který by se měl uskutečnit 
opět o prvním adventním víkendu, tedy nej-
spíš v sobotu 2. prosince. 
Děkujeme ještě jednou všem zúčastněným 
a těšíme se na další setkávání.

Monika Janočková, Marek Inderka

Jednalo se jako vždy o několik vyladěných divadel-
ních představení, ve kterých pedagogové na míru 
možnostem jednotlivých dětí ušili jejich herecké 
role. Výsledkem byl neopakovatelný zážitek, plný 
dojemných okamžiků, které musely naplnit všech-
ny přítomné radostí a  duchem Vánoc, tedy du-
chem všudypřítomného dobra, lásky a rozjímání.
Jsme pyšní na celý pedagogický sbor v  čele 
s paní ředitelkou Krákorovou a z celého srdce 
jim děkujeme za jejich píli, nasazení, odbornost 
a  talent. Jejich schopnosti daly škole věhlas, 
který už dnes přesáhl hranice našeho městeč-

ka. My všichni, kdo máme to štěstí své „speci-
ální” děti vzdělávat v  tomto láskyplném pro-
středí, moc dobře víme, o jak náročnou práci se 
jedná a jak velkou podporu a pomoc nám tímto 
přístupem škola poskytuje. Bez vás by náš život 
nebyl, jaký je a způsob, jakým jsme si tu radost 
mohli letos opět dvou letech nasdílet se stal 
znovu nejkrásnějším vánočním zážitkem. Ještě 
jednou vám z celého srdce za všechny rodiče 
a přátelé naší školy moc děkujeme a přejeme 
Vám mnoho úspěchů v dalších letech.

Zuzka a Simon Podepřelovi

Mníšecký Tobiáš Balkovský (p. uč. Marek No-
vák), naše velká violoncellová naděje, se opět 
zúčastnil Mezinárodní Vychytilovy violonce-
llové soutěže, kde získal 1. cenu ve III. kategorii 
a  umístil se na prvním místě spolu se dvěma 
soutěžícími z Ukrajiny a z Estonska.  Průběžně 
se se svým panem učitelem také připravuje 
a  účastní zkoušek na koncert společného or-
chestru hráčů České filharmonie a žáků základ-
ních uměleckých škol, který se každoročně na 
konci školního roku koná v pražském Rudolfi-
nu. Do orchestru jsou vybíráni ti nejtalentova-
nější žáci ze škol napřič republikou. Již podruhé 
se tak zúčastní některý z našich studentů.
Úspěšně si vedly Mezinárodní houslové sou-
těži PhDr. Josefa Micky žákyně Lenky Kolářové 
Anička Pawlicová i  Josefína Vybíralová, které 

získaly každá ve svých kategoriích 2. ceny, Anna 
dále pak cenu za nejlepší provedení skladby od 
Pavla Kudeláska a  společně s  Josefínou ještě 
cenu spolku sv. Bartoloměje. 
Naše žáky na obou soutěžích na klavír dopro-
vodila paní učitelka Pavla Nováková.
Paní učitelka Adéla Turek se zúčastnila se svými 
žačkami Adélou Petráňovou, Veronikou Hrdi-
novou a Markétou Kuběnovou akce Minihorn. 
Jim a dalším asi šedesáti studentům ze ZUŠek 
z  celé ČR se věnovali Prof. Jana Švadlenková, 
Prof. Jindřich Kolář a Prof. Zdeněk Divoký. Mladí 
hornisté se díky tomu mohli zdokonalit ve hře 
na lesní roh i změřit síly s ostatními. 
V  předvánočním čase, 26. listopadu 2022, se 
představili naši žáci na Knoflíkovém trhu. Tra-
dičně zde vystupují zpěváci z mníšeckého pě-

veckého oddělení. Letos se zapojil i dramaťák 
pod vedením Renaty Rychlé a vystoupila i ka-
pela Sixty Fingers.
Jako každý rok se před Vánoci koná pro žáky 
výtvarného oboru workshop malby kobaltem 
na porcelán. Žáci Veroniky Drahotové tak měli 
možnost si pro své blízké pod stromeček vyro-
bit opravdu originální dárek. 
Náš Vánoční koncert proběhl již po několikáté 
v  kostele sv. Václava. Jsme opravdu velmi vděčni 
panu faráři, že nám toto umožňuje, protože tento 
krásný prostor umocnil sváteční atmosféru. Vystou-
pením diváky provedli žáci dramatického oboru.

Všem přejeme dodatečně do nového roku 
2023 jen to dobré!

Za ZUŠ Simona Hrubá

Spokojené publikum  Foto: Lenka Živná

Foto: autorka
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Hračičkové nazdobili seniorům vánoční stromeček

D ě t i  p o t ě š i l y  m n í š e c k é  s e n i o r y

Předvánoční setkání školky Chaloupka se zdobením stromečku v Rymani

Celkem 13 dětí (ve věku od 2 do 4 let) z dětské skupiny HRAČIČKOVÉ navštívilo 5. prosince 2022 Domov 
pro seniory Pod Skalkou, aby vánočně nazdobilo stromeček.

Po dvouleté pauze zaviněné covidem se podařilo obnovit milou předvánoční tradici a do Domova 
pro seniory Pod Skalkou přišly děti z Mateřské školy 9. května. 

Jelikož viry a různé další bacily zdecimovaly poslední týdny před Vánoci řady našich 17 dětí, rozhodli 
jsme se již tradiční zdobení vánočního stromku v Rymani pojmout jako předvánoční setkání s rodiči 
a těmi dětmi, které zůstaly zdravé.

Děti vyrobily ozdoby za pomoci tet a na pro-
cházkách přírodou na jejich výrobu nasbíra-
ly i  materiál (šišky a  kaštany). Po nazdobení 
smrčku za dětmi přišli Mikuláš, Čert a Anděl. 
Nebojácné děti jim zarecitovaly básničku, za-
zpívaly písničku a za to od nich dostaly slad-
kosti.
Vánoční stromeček dělal radost babičkám 
a dědečkům po celý Advent i Vánoce. Nechy-
běly na něm také elektrické svíčky, takže byl 
krásně viditelný i po setmění.

Libor Kálmán 
(text i foto)

›› Děti přišli potěšit Mikuláš, Čert a Anděl  
s pejskem, které ztvárnily zaměstnankyně  

Domova a moc si své pohádkové  
role užívaly

V místnosti stacionáře, která slouží k pořádání 
podobných společenských událostí, udělaly 
babičkám a dědečkům radost pásmem básni-
ček, písniček a koled. Přinesly s sebou také vá-
noční přání, která samy domalovaly a dozdobi-
ly. Za odměnu dostaly krásné hračky, které jim 
senioři vyrobili v rámci ergoterapeutické dílny.
Na závěr předali seniorům vánoční dárek zá-
stupci města, starosta Petr Digrin s místostarost-
kami Danielou Páterovou a Hanou Kotoučovou, 
kteří je přišli pozdravit a  popřát jim krásné 
Vánoce a mnoho zdraví a spokojenosti do no-
vého roku 2023.

Libor Kálmán (text i foto)

‹‹ Děti si pásmo písniček a říkanek pečlivě nacvičily

V sobotu dopoledne jsme se sešli u kaple Pan-
ny Marie Svatohorské a  za doprovodu koled 
společně ozdobili stromeček, který nám letos 
opět věnovalo město z  místních lesů. Rádi 
bychom tímto moc poděkovali Tereze Pomaj-
slové a Luboši Kožíškovi za skvělou spolupráci 
a  podporu. A  také mnohokrát děkujeme na-
šim skvělým rodičům za to, že si udělali čas 
a  přijeli nám pomoci, ačkoli teploty venku 
klesaly hodně pod nulu. Přesto všechno bylo 
dopoledne velmi příjemné a je to znát i na vý-
sledku, kterým je krásný stromeček, jenž jistě 
udělá radost nejednomu obyvateli Rymaně. 
Za celou Chaloupku přeji všem lidem do no-
vého roku pevné zdraví, hodně optimismu 
a co nejvíce šťastných a veselých chvil.

Lucie Šarmanová Po zdobení následovalo společné fotografování.  Foto: archiv autorky
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Druhý ročník Mníšeckého bodla poznamenala řádící viróza

Poděkování za poskytovanou podporu

M n í š e c k ý  h o k e j  ž i j e  d í k y  p a r t ě  n a d š e n c ů

V sobotu 7. ledna 2023 hostila Hala Věry Čáslavské v Černošicích druhý ročník dorosteneckého turnaje 
v malé kopané s názvem MNÍŠECKÉ BODLO.

Na tradici mníšeckého hokeje, která sahá až do období před 2. světovou válkou, navázala parta 
nadšenců ve věku od 30 do 50 let.

Kvůli panující viróze se na poslední chvíli odhlásily dva týmy, takže 
se turnaje zúčastnilo celkem pět mužstev: SK Roztoky, SK Vinařice, 
FK Slavoj Řevnice a dvě postavil pořádající FK Mníšek pod Brdy. 
Nižší počet účastníků dovolil změnit systém turnaje, takže si každý za-
hrál dvoukolově s  každým. Zápas trval 13 minut, hrálo se systémem 
4+1 a  každé mužstvo mohlo během utkání prostřídat maximálně 
10  fotbalistů. Mníšečtí dorostenci, kteří poskládali dva týmy, jich ale 
měli k dispozici pouze po osmi do každého mužstva, což se nakonec 
podepsalo i na výsledcích.

Konečné pořadí:
1. SK Roztoky – 20 bodů
2. FK Slavoj Řevnice – 14 bodů
3. FK Mníšek pod Brdy A – 10 bodů
4. FK Mníšek pod Brdy B – 8 bodů
5. SK Vinařice – 4 body

Nehodnotila se ovšem pouze mužstva, ale také jednotlivci. Nejlepším 
brankářem se stal borec z vítězných Roztok, Nejlepšího střelce měly dru-
hé Řevnice a Nejlepším hráčem byl zástupci zúčastněných mužstev i pu-
blikem za předvedenou hru během celého turnaje zvolen Ondřej Oláh 
z mníšeckého áčka.
„Všem klukům děkujeme za bojovnost a nasazení. I když jsme měli méně 
hráčů na střídání, předvedenou hrou nás nezklamali,“ zhodnotili výkon 
svých svěřenců Miloš Gruntorád a Michal Ondrášek.

V současné době mníšečtí dorostenci absolvují intenzivní zimní přípra-
vu (běh po okolí a  technická a herní příprava na hřišti). Takže pokud 
někde v Mníšku potkáte 20 běžců v reflexních vestách, tak se nelekejte, 
jsou to naši dorostenci. 
Jarní sezóna jim začíná 8. dubna mistrovským zápasem ve Zvoli.  
Domácímu publiku se poprvé představí v neděli 16. dubna v 10:15 
v zápase s FK Dobříč. 
Přijďte fandit a pomozte jim jako pověstný 12. hráč k postupu do I. A třídy.

Libor Kálmán

Realizační tým dorostu Fotbalového klubu Mníšek pod Brdy si dovo-
luje poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu mužstva, ať už se jed-
ná o přípravu hřiště, praní dresů a zajišťování dopravy na mistrovská 
utkání, za jejich celoroční a nadmíru zodpovědnou, časově náročnou 
a obětavou práci.
Rovněž děkujeme za štědrou finanční podporu všem sponzorům:  
Bc. Marii Šretrové, MUDr. Markétě Novákové a Ing. Petru Digrinovi Ph.D. 
a také partnerům: Sportisimo, 11teamsports.cz a top4sport.cz. 

Děkujeme také rodičům a příbuzným za podporu poskytovanou jejich 
synům a vnukům při trénincích a na mistrovských utkáních. V nepo-
slední řadě patří naše poděkování také městu Mníšek pod Brdy, a  to 
nejen za mužstvo dorostu, ale za celý Fotbalový klub Mníšek pod Brdy.
Celý realizační tým dorostu a hráči ještě jednou všem děkují a přejí si, 
abyste nám zachovali přízeň i v roce 2023.

Miloš Gruntorád, 
vedoucí mužstva

Hokej je baví, věnují se mu ve svém volném čase a občas si společně 
jedou na ledovou plochu do Příbrami nebo Dobříše zatrénovat. A pro-
tože jsou soutěživí a mají týmového ducha, postavili tým a nastupu-

jí pod hlavičkou TJ Sokol Mníšek pod Brdy. Přihlásili se do amatérské  
Příbramské hokejové ligy, která se hraje od října do února. Soutěž 
hraje celkem devět mužstev a  mníšečtí hokejisté mají před sebou 
do konce soutěže ještě čtyři zápasy. 

Pokud je chcete podpořit a zafandit, můžete se vydat na zimní stadion 
do Příbrami v následujících termínech:

datum čas začátku soupeř

29. 1. 21:15 THK 99 Legends

5. 2. 19:15 KASPO Příbram

12. 2. 17:15 HC OSLÍ

18. 2. 20:00 Brdonoš

Máte-li chuť si zahrát, hokej jste hrávali závodně a  cítíte se na to,  
že  budete platným členem týmu, ozvěte se vedoucímu mužstva  
Romanu Procházkovi na e-mail: romaproch@seznam.cz.

Sportu zdar, hokeji zvlášť! Libor Kálmán (text i foto)

Mníšečtí dorostenci se svými trenéry na turnaji   Foto Jana Šebková

Hokejisté TJ Sokol Mníšek pod Brdy na příbramském stadionu
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Tým BIKE puzzle má mistra a vicemistra ČR v cyklokrosu

M l á d e ž n i c k ý  s t o l n í  t e n i s  z a ž i l  ú s p ě š n ý  r o k

D i v o č á c i  s i  u d ě l a l i  v á n o č n í  t u r n a j

Konec roku 2022 byl pro nás z pohledu cyklistických výkonů převážně odpočinkový, nicméně někteří 
naši malí borci se zapojili i do cyklokrosové sezóny.

V loňském roce proběhl na Praze-západ seriál bodovaných turnajů určených pro všechny kategorie 
registrovaných hráčů stolního tenisu od nejmladších žáků až po dorost, který pořádá regionální Svaz 
stolního tenisu.

V pátek 23. prosince uspořádalo vedení klubu SK Divočáci z Mníšku pro své nejmladší členy 2. ročník 
vánočního turnaje v kulečníku.

Ta vyvrcholila v neděli 11. prosince Mistrovstvím 
ČR mládeže v Rýmařově. Mistrovství v Rýmařo-
vě pro nás bylo opravdu vyvedené, protože při 
účasti pouze dvou našich zástupců jsme vybo-
jovali dvě medaile. Jindra Kohout dosáhl v ka-
tegorii mladší žáci na metu nejvyšší a získal titul 
mistra ČR a Jenda Vajsejtl si v kategorii starší 
žáci dojel pro 2. místo a stal se tak vicemistrem 

ČR v této kategorii! Před Vánoci k nám také se 
zpožděním doputovaly poháry za celkové 
umístění v  Pražském MTB poháru 2022, kde 
jsme v týmové soutěži vybojovali 3. místo z 38 
hodnocených týmů. V  individuálním hodno-
cení si Jenda Vajsejtl zajistil 1. místo v katego-
rii starší žáci. Taktéž Julča Girgalová ve své 
kategorii (dívky 7–8  let) Pražský MTB pohár 

v  roce 2022 vyhrála a  Hanča Kameníková 
obsadila celkové 3. místo v  kategorii dívky 
9–10 let. Největší radost ale máme, že se do 
závodů Pražského MTB poháru zapojilo v prů-
běhu roku 2022 více než 20 našich závodníků. 
Nejen výše zmíněné úspěchy jsme mohli spo-
lečně oslavit 22. prosince, kdy jsme pro děti 
připravili oslavu formou pohybu, a to v praž-
ském Jump Parku na Zličíně, kde se sešlo 35 
našich dětí. Dort pro naše malé borce samo-
zřejmě nemohl chybět a podle toho, že z něj 
nic nezbylo, pravděpodobně dětem chutnal.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu 
Mníšek pod Brdy za podporu v roce 2022 a do 
roku 2023 všem popřát pevné zdraví, hodně 
úspěchů a dostatek pohybu.

Petr Kameník  
za BIKE puzzle team z.s.

Naši kluci se výsledkově ani herně neztratili 
a dokázali se pravidelně umisťovat na stup-
ních vítězů. Adam, Matyáš, Janko, Ondra, 
Ríša, Kuba, Tonda i Thomas si přivezli řadu 
ocenění za první, druhá i třetí místa a dokáza-
li tak navázat svými úspěchy na svoje dětské 
předchůdce i dospělé spoluhráče z oddílu 
hrajícího pod hlavičkou TJ Sokol Mníšek pod 
Brdy. Věřím, že pomalu, ale jistě se tak rozvíjí 
mládežnický stolní tenis v Mníšku a další úspě-
chy na sebe nenechají dlouhou čekat. Čekají 
nás další turnaje a také na nich budeme chtít 
uspět. 

Můžete se přijít podívat, jak pravidelně kaž-
dý týden trénujeme v Sokolovně (v pondělí, 
středu a pátek vždy od 16:40 do 18:00). 
Rádi mezi s sebou přivítáme nové členy. 

Marek Drbohlav 
– trenér stolního tenisu

›› Mladé naděje stolního tenisu

I přes rozsáhlou marodku se turnaje zúčastnilo 
10 dětí ve věku od 7 do 14 let, které vytvořily 

dvě základní skupiny po 5 hráčích. Uvnitř sku-
pin se utkal „každý s každým“, takže si všichni 

svou oblíbenou hru užili v  dostatečné míře 
a  měli čas potrénovat. Potom se bojovalo 
v tzv. pavouku, ve kterém nemilosrdný systém 
k. o. určil konečné pořadí v turnaji.
Vítězem turnaje se stal Sebastien Dumont, kte-
rý ve finále přehrál Adama Klima. Třetí skončil 
Antonín Hrubý po boji s Petrem Lohonkou.
Všichni účastníci dostali, jako odměnu za své pa-
rádní výkony, křídu s pouzdrem a přívěšek ve tva-
ru kulečníkové koule. Semifinalisté získali navíc 
rukavičky a tři nejlepší zvedli nad hlavu poháry. 
Ve skutečnosti ovšem o  poháry nešlo, smys-
lem turnaje bylo děti zabavit, potrénovat ku-
lečník a stmelit dětský kolektiv uvnitř nového 
sportovního oddílu, který funguje teprve dru-
hým rokem.

Libor Kálmán 
(text + foto)

Oslava úspěšné sezóny ve zličínském Jump Parku

Účastníci turnaje s trenérkou Evou Maškovou
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Tradiční turnaj v této královské hře hostil popr-
vé velký sál Pavilonu, kam organizátoři posta-
vili 8 stolů a na ně 16 šachovnic a hodin. K nim 
se posadilo celkem 32 hráčů (z  toho 9 dětí), 
což znamená dosud největší počet účastníků 
v  historii turnaje. Hrálo se švýcarským systé-
mem 9 kol na 2×10 minut (každý hráč měl na 
utkání 10 minut čistého času, které mu odpo-
čítávaly šachové hodiny). Během čtyř hodin 
odehrál každý účastník celkem 9 utkání, pro 
která mu soupeře pokaždé vybral počítačový 
algoritmus. Ten zařídil, aby se u  šachovnice 

setkal s podobně úspěšným či naopak méně 
úspěšným hráčem. Děti se tak mohly utkat 
s dospělými, ale hodnoceny byly zvlášť.

V  kategorii dospělých zvítězil Zdeněk 
Růžička, druhý skončil Milan Patras, třetí 
byl Jiří Šlaj.
V kategorii dětí vyhrál Josef Barták  
(celkově osmý), za ním se umístil Jiří Malý, 
třetí skončil Matvii Vasylevskyi.
V ženské/dívčí kategorii byla nejlepší hráč-
kou vyhlášena Eliška Vaňková (9 let).

Nejmladší účastnicí turnaje byla šestiletá Natálka, 
která sice ještě nechodí do školy, ala šachy už válí! 
Navštěvuje šachový kroužek a Mníšecká rošáda 
byla již jejím třetím turnajem. V soubojích s da-
leko staršími soupeři obstála se ctí, a  dokonce 
vybojovala jedno vítězství a jednou remizovala.
„Chtěl bych poděkovat všem mým kolegům 
z mníšeckého šachového klubu, kteří se zapojili 
do pořádání turnaje a se vším pomáhali. Od no-
šení a přípravy stolů, poskytnutí vlastních šacho-
vých souprav i  hodin až po funkci rozhodčích. 
Velké díky patří také všem manželkám, které pro 
hráče napekly výborné štrúdly a koláče,“ podě-
koval na závěr hlavní organizátor Mníšecké 
rošády a předseda klubu Vladimír Chudáček.

Libor Kálmán 
(text i foto)

‹‹ Účastní turnaje

Doma se tak akorát stihnout převléct do sportovního, zahryznout se do 
jablka, popadnout brašnu plnou míčů, oštěp do ruky a nabrat směr tě-
locvična místní základní školy. Přicházíme a chvíli poté se začíná scházet 
parta nadšených kluků a holek. Naši benjamínci – Vítek, Viktor, Matoušek 
a Martínek – využívají chvilky, kdy spolu trenéři konzultují, a zmocňují 
se házenkářských míčů. Kolem začínají kroužit páťáci, Patrik s Davidem, 
a  ukázkovým driblingem prosviští tělocvičnou. Emča, Saška, Martička 
a Jolča míří pro atletické překážky. Ze šatny přibíhají opozdilci a v tělo-
cvičně to začíná hučet jako ve včelím úle. Ostřílené atletky, Emča a Anča 
s Kikčou, sedí vedle sebe na žíněnkách a živě diskutují o tom, že naše zla-
tá kriketová Kačka dostala zdravotní stopku. Možná také zpětně přetřá-
sají medailové setkání s Lídou Formanovou – naší českou mistryní světa 
v běhu na 800 m – při úspěšné účasti ve finále Krajského poháru druž-
stev st. a ml. žactva skupiny B, které v závěru loňského roku proběhlo na 
atletickém oválu v Čáslavi. A náš dorost? Kuba, Ani, Nikča, Sárka a Majda 
stojí mlčky opodál s kruhy pod očima. Nejspíš důsledek probdělých nocí, 
které vyplňují intenzivní přípravou na školní pololetní písemky či na při-
jímačky na střední školu. Ale jakmile zazní povel „Připravte se ke startu!“, 
oči se jim opět rozzáří a těla se dají do pohybu. 

A malé P.S. na závěr: Čačko (a není to tiskařský šotek), ať jsi brzy opět 
mezi námi!

Za SK Mníšecký Expres Petra Raušová

Začínalo se na farní zahradě, kde se děti seznámily s legendou o sva-
tém Mikuláši. Za úkol měly na zahradě vyhledat 6 symbolů spojených 
s  tímto oblíbeným světcem: loď, pšenici, tři měšce, anděla, biskup-
ský klobouk (mitru) a berlu. Při jejich hledání jim pomáhaly zapálené 
lucerničky, které si měl každý přinést s sebou. Hledání symbolů jim 
zpříjemnily malé zpěvačky s andílkovskými křídly ze souboru Schola.  
Po vyjmenování všech nalezených symbolů dostaly při východu ze 
vrat farní zahrady za odměnu vlašský oříšek. 
Cesta, lemovaná zapálenými svíčkami, pak děti zavedla až k brance 
před kostelní zahradou (až do roku 1890 sloužila jako hřbitov), kde 
u zapáleného ohýnku řádili čerti. Rozdovádění čerti každému zatan-
čili taneček, ale pustit do zahrady za Mikulášem je už nechtěli a bran-
ku raději zatarasili kontejnerem. Statečný anděl čerty zahnal zpátky 

k ohni a s jeho pomocí děti kontejner posunuly, aby mohly vejít. Jejich 
další kroky vedly do hřbitovní kaple, kde na ně už čekali dva andělé. 
Každé dítě dostalo svíčku, kterou si mělo zapálit, a přitom myslet na 
někoho, koho má rádo. 
Další zastávkou na cestě kolem kostela byl svatý Mikuláš rozdávající 
dětem balíčky se sladkostmi. Ten, kdo za balíček poděkoval, byl laska-
vým světcem poslán ke stánku, kde si mohl vybrat jednu z dětských 
knížek. 

Velmi podařený hodinový program zorganizoval mníšecký spolek 
Oáza s místní římskokatolickou farností.  

Libor Kálmán

Mníšecká rošáda se konala popatnácté a s rekordním počtem hráčů

Trenéřina je dřina? Občas možná aneb malé trenérské okénko

Svatého Mikuláše se vydaly hledat dvě stovky dětí

Po dvouleté pauze zaviněné covidem se první prosincovou neděli konal 15. ročník šachového turnaje 
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA. Uspořádaly ho společně Šachový klub Mníšek pod Brdy a ZŠ Komenského 420.

Jsou čtyři odpoledne a za dvě hodiny začíná náš pravidelný atletický trénink. Nejvyšší čas vypnout 
počítač, zamknout kancelář a vyrazit metrem směr Smíchovské nádraží na autobus do Mníšku pod Brdy.

Na 200 dětí se v doprovodu dospělých vydalo první prosincovou neděli na CESTU ZA SVATÝM MIKULÁŠEM.

Finále KPD skupiny B, Čáslav. Zleva: Anička Hršelová, Kikča Bojdová,  
Ludmila Formanová, Anička Raušová, Kačka Kudová     Foto: autorka
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Návštěvníci se mohli přenést na český ven-
kov 19. století a poznat, jak prožívali vánoční 
období naši předkové. U  roztopeného kotle 
je vítal Pučálník, který na pánvi připravoval 
postní pokrm zvaný pučálka (naklíčený hrách 
smažený na cibulce, česneku a výjimečně i sla-
nině). Ve volných chvílích, když zrovna nehlídal 
pánev, jim vyprávěl o  pověrách a  záhadných 
bytostech (o přísných Luckách či krvelačných 
Perchtách), spojovaných s  adventním obdo-
bím, kterými rodiče kdysi strašili neposedné 
děti. Každý návštěvník si mohl sám odlít olo-
vo a  z  prapodivně tvarované hmoty, vzniklé 
nalitím roztaveného kovu do studené vody, 
věštit svou budoucnost. 
Uvnitř budovy Oázy panovalo příjemné tep-
lo a k poslechu hrála Příležitostná adventní 

kapela primáše Pavla Petrice. O  občerstvení 
bylo také postaráno. Za dobrovolný příspěvek 
bylo k  dispozici svařené víno, čaj a  k  sladké-
mu zakousnutí štola nebo staročeský pokrm 
sakrajda (perníkový závin s povidly a ořechy). 
Slané chutě potěšil výborný boršč a vareniky 
(plněné těstovinové taštičky), které připravili 
ukrajinští přátelé. 
V  sále panoval činorodý ruch, do kterého se 
opět zapojovaly především děti. Organizátoři 
po ně připravili několik tradičních vánočních 
zvyků a  řemesel, které pro objasnění dopro-
vodili srozumitelným komentářem. Ze včelího 
vosku děti ručně vyráběly svíčky nebo roz-
ličnými ozdobami a napichovátky tvořily jabl-
ka zvaná svět. Za pomoci přičinlivých malých 
pomocníků vyráběla Pekařka těsto na per-

níčky. Svou kreativitu pak děti uplatnily při 
zdobení perníčků, které rozvoněly celý sál. 
V  lavoru plném vody pouštěly lodičky vyro-
bené z ořechových skořápek s malou svíč-
kou uprostřed, aby poznaly, až jak daleko od 
domova je příští rok zavane osud. Přadlena 
zájemcům vysvětlovala, jak se v dávných do-
bách zpracovávala vlna, než se z ní stal hotový 
oděv. K dispozici měla různé nástroje: od kolo-
vratu, hřebenu na česání vlny až po motovidlo 
(k namotání příze).
Vrcholem příjemného odpoledne byl živý  
betlém (na fotografii), ztvárněný podle hry  
obrozence Čeňka Zíbrta a  pojednávací o  pří-
chodu tří mudrců z Východu k židovskému králi  
Herodovi, aby vyhledali právě narozeného Spa-
sitele. Ačkoli byl scénář stejný, představení bylo 
pokaždé (hrálo se dvakrát) jiné, což jim přidalo 
na originalitě a publikum se báječně bavilo.
Velké poděkování a náš obdiv patří členům 
spolku Rorejs a  jejich přátelům, kteří akci 
ve svém volném čase pro nás zorganizovali. 
Po celou dobu na nich bylo vidět, že to dělají 
s radostí a srdcem. Díky nim jsme si připomně-
li, jak mohli prožívat dění kolem vánočních 
svátků naši předkové před více než 100  lety. 
Oživují staročeské a  bohužel již dávno zapo-
menutí krásné tradice, které se v  našich do-
mácnostech již vesměs neudržují.

Libor Kálmán (text i foto)

Milí příznivci Mateřského centra Oáza, zdravíme vás v novém roce!
Koncem roku 2022 se MC Oáza zúčastnilo zajímavých akcí. Měli jsme 
svůj stánek na Knoflíkovém trhu, kde nás mnozí z vás podpořili a my 
moc děkujeme. Spolu s římskokatolickou farností jsme pořádali 4. 12. 
Cestu za svatým Mikulášem. Děti šly cestou od Farní zahrady až ke kos-
telu a v cíli na děti čekal Mikuláš s nadílkou. Následující den, 5. 12., se 
děti mohly schovat u nás v herničce a společně jsme pozorovali z tepla 
a bezpečí čerty, kteří řádili venku.
V  herničce MC Oáza v  prosinci probíhala soutěž o  rodinný plánovací 
kalendář. Gratulujeme vítězné rodině. Děti si čekání na Ježíška mohly 
zkrátit plněním úkolů z adventního kalendáře.
Nyní pro vás připravujeme akce a kroužky na rok 2023. Opět se můžete 
těšit na Hudebně pohybové kroužky „Mravenečci“ (1,5 až 4 roky) a „Mr-
ňouskové“ (cca 10 až 18 měsíců). Probíhají zde i aktivity pro dospělé, 
nyní například jóga a  různé semináře. Hernu si lze pronajmout třeba 
i na dětskou oslavu narozenin. Probíhá zde i adaptační program „Hra-
čičkové“ pro děti od 2,5 do 5 let (vhodná příprava na MŠ). Kapacita na 
toto pololetí je prozatím obsazená. Volná místa budeme zveřejňovat. 
Pro veškeré informace sledujte naše facebookové stránky, plakáty na 
dveřích herničky či nástěnku na náměstí u prodejny Albert. Případně 
se obracejte na náš e-mail: mcoaza.mnisek@seznam.cz.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na blížící se Dětský karneval, který 
se uskuteční 25. února 2023 ve velkém sále Pavilonu u ZŠ Mníšek pod 
Brdy. Pro děti bude nachystaná hudba na tancování, různé soutěže a zá-
bava. Součástí bude i bohatá tombola, kde každý něco vyhraje. Lístky 
budou v prodeji od února 2023 v MC Oáza. Počet míst je omezen.
Zapojit se do příprav karnevalu můžete i Vy. Každý dobrovolník je vítán. 
Za každý sponzorský dar jsme také velmi vděčni. Pokud nám můžete 
jakkoliv pomoci, neváhejte mě kontaktovat na výše uvedeném e-mailu.
Děkujeme a těšíme se na Vás. Andrea Sokolová za MC Oáza

Fa r n í  z a h r a d a  o ž i l a  s t a r o č e s k ý m i  V á n o c e m i

Mateřské centrum Oáza pořádá Dětsk ý karneval

Druhou prosincovou sobotu pořádali členové spolku ROREJS a jejich přátelé oblíbenou akci 
NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE.
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V životě se potýkáme s mnoha složitými situacemi. Můžeme zvolit růz-
né způsoby, jak se s  nimi vypořádat. Jedním z  nich je únik prostřed-
nictvím návykových látek, jako jsou alkohol, nebo třeba i nadužívání 
některých léků. Bohužel takový „únik“ může pomoci na krátkou chvíli, 
dlouhodobě ale přináší závislost. 

Jak máme postupovat, pokud se závislost do našeho života dosta-
la, nebo se k němu neúprosně blíží?
Zkusme změny v našem chování plánovat bezpečně a vytyčovat si po-
stupné cíle, které povedou právě ke změně. Pokud se např. rozhodne-
me přestat pít rizikově alkohol, tak nebuďme zklamaní, když to nevyjde 
napoprvé. Nejde totiž jen o  to, že máme např. přestat pít každoden-
ně alkohol, ale zapracovat na svém životě způsobem, aby nám dělal 
radost, otevřít se např. novým aktivitám, nebo přátelům, najít k sobě 
respekt a sebedůvěru. Je rovněž dobré na takovou změnu nebýt sám 
a  konzultovat ji s  odborníkem. Od něho získáme nejen podporu, ale 
i  nasměrování. Nebuďme lhostejní ani ke svým blízkým, kteří do zá-
vislosti padají. I v tomto případě je dobré vyhledat odbornou pomoc 
a poradit se, co pro své blízké můžeme udělat.

A jak se zdravě vypořádat s těžkými situacemi? 
Prvním krokem je se svěřit svým blízkým a uvědomit si, že bude zase 
lépe. Markéta Dolejší, odborná ředitelka pro léčbu připomíná: „Dělej-
te něco, co vám dělá radost. Věnujte se péči o sebe, svému koníčku, blíz-

kým. Pokud si nevíte rady, nebojte se obrátit na odborníka.“ Život se sklá-
dá z mnoha dalších situací a tato složitá je jen jedna z nich. Zastavte 
se a uvědomte si, že je to jen úsek ve vašem životě, který ho ovlivňuje, 
ale váš život je rozmanitější a pestřejší. 

Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka Magdaléna, o. p. s.

Deset lidí se přišlo otestovat z řad široké veřejnosti. Pro všechny ostatní, 
kteří se z nějakého důvodu nemohli testování zúčastnit v uvedeném 
termínu, nabízíme možnost otestovat se na pobočce Centra adiktolo-
gických služeb v Příbrami (Žežická 193, po předchozí domluvě na tel.: 
318 622 010). Testování provádíme zdarma a anonymně. V Mníšku by-
chom rádi akci realizovali i letos.
V Mníšku pod Brdy rovněž nabízíme pravidelný terénní program pro 
uživatele návykových látek s ohledem na princip harm reduction, tedy 
snižování rizik v souvislosti s jejich užíváním a současně chráníme spo-
lečnost před možnými negativními důsledky takového chování. Naší 

snahou je zlepšení kvality života uživatelů a jejich zdravotního i dušev-
ního stavu. Kromě distribuce zdravotnického materiálu nabízíme také 
individuální poradenství, poskytnutí krizové intervence či doprovod do 
dalších potřebných služeb. V rámci terénní práce dochází také ke sběru 
odhozených injekčních stříkaček, čímž minimalizujeme riziko poranění 
či přenosu infekčních nemocí směrem k širší veřejnosti. Pokud už dojde 
k tomu, že se veřejnost setká s odhozeným injekčním materiálem, je na 
místě zavolat terénním pracovníkům, kteří lokalitu pravidelně navště-
vují, případně městské policii, která použitou stříkačku rovněž zajistí. 

Za Magdalénu, o. p. s. Monika Tůmová, terénní pracovník CASu Příbram

Mílí baliči dárků, chtěla bych Vám moc poděkovat za Vaše neutucha-
jící nadšení a nasazení v této každoroční akci. Letos z Mníšku odešlo 
603 dárků pro děti, které žijí ve vyloučených lokalitách na Ústecku. 
Děti z  Mníšku a  okolí dostaly 15 dárků, část šla do azylových domů 
v  Příbrami, Lochovicích, Mokrovratech a  Sedlčanech. Plné auto jsem 
vezla také do Nymburka a do Hořovic. Dárky dělají dětem velkou ra-
dost a jejich maminkám vhání slzy do očí. Jsou to malé zázraky a velké 
pohlazení po duši.
Moc děkuji a hlásím dopředu, že Krabice od bot budou i tento rok, tak-
že krabice nevyhazujte a  pěkně do nich střádejte a  pěchujte hračky, 
knížky a  jiné drobnosti, které potěší srdce dětí, které povětšinou žijí 
v ne příliš podnětném a přijímajícím prostředí.
Přeji Vám, ať tento rok prožijete smysluplně a zažíváte i Vy hodně kaž-
dodenních zázraků a pohlazení po duši.
Bůh Vás provázej na všech Vašich cestách.

Katka Vojkůvková, 
Diakonie Českobratrské církve evangelické

J a k  z v l á d n o u t  n e j e n  n o v ý  r o k  b e z  z á v i s l o s t í

Magdaléna, o. p. s. testovala zájemce i v Mníšku pod Brdy

P o d ě k o v á n í  z a  v á n o č n í  K r a b i c e  o d  b o t  2 0 2 2

Nový rok mají mnozí z nás spojený s velkými plány, změnami a předsevzetími. Za několik měsíců 
se však přistihneme, že jsme zase tam, kde jsme byli na začátku. Většinou je to z důvodu, že nároky 
na nás samé jsme měli moc vysoké. Poslední dobou také často slyšíme, že nás čeká těžký rok. Jak tedy 
vše zvládnout bez závislostí?

Na konci listopadu jsme v Mníšku pod Brdy realizovali akci „Testování na infekční onemocnění 
pro veřejnost v rámci Evropského testovacího týdne“. 

Nakládání krabic do auta a jejich odvoz potřebným dětem
Foto: Lenka Živná
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Záměr prodeje pozemků
Vše začalo roku 2019, kdy Leonhard Colloredo-Mansfeld uzavřel 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na 20 let s těžařskou spo-
lečností České štěrkopísky spol. s r.o. o prodeji šesti pozemků v ka-
tastru obce Nová Ves pod Pleší o celkové výměře 1 369 061 m². Cena 
je stanovena na 3 EUR za 1 m², což představuje celkovou částku přes 
99 miliónů Kč (při aktuálním kurzu 1 EUR = 24,20 Kč).
Těžba kamene by tu měla probíhat desítky let a mělo by se jednat o ná-
hradu ložiska na Zbraslavi, kde má být provoz za několik let ukončen. 
Naplnění smlouvy ovšem brání „drobnost“, kterou je schválení nového 
Územního plánu obce Nová Ves pod Pleší, kde je zákres ložiska sta-
vebního kamene jako plochy nadmístního významu pro těžbu 
nerostných surovin uveden zatím jenom v  koordinačním výkresu. 
V závazných stanoviscích panuje rozpor a ten lze vyřešit pouze v doha-
dovacím řízení mezi ministerstvy. 

Členové rodu Colloredo-Mansfeld, který vlastní rozsáhlé pozem-
ky a nemovitosti na Dobříšsku, jsou v otázce otevření kamenolomu 
názorově rozděleni. 
–  Leonhard Colloredo-Mansfeld (z  opočenské větve rodu), který 

se svou matkou Kristinou Colloredo-Mansfeld vlastní společnost 
„Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.“ (včetně předmětných pozemků 
v lokalitě Závist), prodává pozemky k otevření kamenolomu.

–  Manželé Livia a Jerome Colloredo-Mannsfeld (je ze zbirožské vět-
ve rodu a  je bratrancem Kristiny), vlastnící společnost „Colloredo 
-Mannsfeld spol. s r.o.“ (zámek Dobříš, rybářství atd.), které zná ve-
řejnost z dobříšského zámku, jsou proti tomuto záměru

Občané se bouří
Proti tomuto záměru vystupuje od roku 2022, kdy informace o plánova-
ném otevření kamenolomu vešla ve známost až díky projednávání návrhu 
nového územního plánu, spolek Občané proti kamenolomu v katastru 
Nové Vsi pod Pleší, z. s. s předsedou Jindřichem Najmrem. Zorganizovali 
petici (více než 1 000 podpisů), aktivně jednají s úřady, od územně přísluš-
ného v Dobříši, přes Středočeský kraj až po ministerstva i s okolními obce-
mi a soustředili kolem sebe tým odborníků a právních expertů.

Argumenty proti těžbě
Spolek uvádí několik zásadních námitek proti plánované těžbě:
–  Případná těžba poškodí evropsky významnou lokalitu Andělské 

schody: bude zničena velká část její napájecí oblasti (odtěžením vr-
chu Bouškovská), stejně tak i přírodní rezervace se zvláště chráněný-
mi rostlinami a živočichy přiléhající k plánovanému kamenolomu. 

–  Hluk a prach z těžby poškodí zdraví obyvatel okolních obcí (respirač-
ní a  ischemické choroby) a  naruší statiku budov rodinných domků 
a chat v blízkosti lokality Závist.

–  Případná těžba by mohla ohrozit koridor, kterým proudí čistý 
vzduch směrem k Nemocnici Na Pleši. Spolek se v současné době 
snaží získat posudky odborníků, které by rozsev jemného prachu 
v oblasti nemocnice jednoznačně potvrdily. 

Kam s vytěženým kamenem?
V  případě kamenolomu na Závisti by se jednalo o  těžbu drceného 
a stavebního kamene, který se používá jako přísada do cementu při 
výrobě betonu a do asfaltových směsí. S vytěženou horninou by ani 
nákladní automobily nemusely jezdit daleko. Pár kilometrů od pláno-
vaného kamenolomu se u Malé Svaté Hory, za odbočkou na Chouza-
vou, se nachází Betonárna Kytín, která je v areálu obalovny asfaltových 
směsí a výrobny recyklátů. Nejrychleji by tam mohly nákladní automo-
bily dojet po komunikaci sousedící s dálnicí D4.

Podpora známé osobnosti
Členem spolku je i  známý geolog a  popularizátor vědy Václav Cílek, 
který se k problematice dosluhujících i nových kamenolomů v prosinci 
loňského roku vyjádřil: „Dochází stavební kámen. To je nyní největší pro-
blém. Budoucí boje budou svedeny o to, kde bude velkolom ve středních 
Čechách. Jak Zbraslav, tak Husinec v podstatě končí. Další velkou věcí jsou 
štěrky a písky. Dnes jsou státy, kde mafie obchoduje ne s heroinem, ale se 
štěrkopísky, protože se chytila stavebních firem, které je potřebují.“

Veřejný zájem?
Důležitým mezníkem bylo mezirezortní jednání zástupců čtyř ministerstev 
(průmyslu, místního rozvoje, životního prostředí a  zemědělství), které se 
uskutečnilo 6. prosince 2022.  Na něm se měli účastníci shodnout v tom, že 
nevyhrazený nerost na soukromém pozemku nemůže být veřejným zá-
jmem. Touto argumentací dosud operovali a operují zastánci kamenolomu.
Mohlo by se jednat o významný průlom v chápání plánovaného kame-
nolomu ze strany státních institucí. Ale vyhráno zatím ještě zdaleka není. 
V návrhu nového územního plánu je zákres ložiska uveden zatím pouze 
v koordinačním výkresu. Bude teď záležet na výsledku dohadovacího říze-
ní, jak bude nový územní plán obce nakonec vypadat. 

Členové spolku ale vyvíjí maximální úsilí, aby k prosazení těžby v Nové 
Vsi pod Pleší nedošlo. Držme jim palce! Činnost spolku můžete finanč-
ně podpořit jakýmkoli příspěvkem na číslo účtu: 253899413/0600.

O dalším vývoji budeme čtenáře Zpravodaje informovat.
Libor Kálmán ve spolupráci s Jindřichem NajmremZákres ložiska na mapě

Také v těchto místech by měl být kamenolom

Plánuje se otevření kamenolomu v Nové Vsi pod Pleší, 
obyvatelé se postavili proti
Od loňského léta probíhá v Nové Vsi pod Pleší a okolních obcích ostrá diskuze na téma plánovaného 
otevření kamenolomu v lokalitě mezi Závistí a Voznicí. Vzhledem k tomu, že se oblast nachází dva 
kilometry vzdušnou čarou od Mníšku pod Brdy, záměr na otevření kamenolomu se dotýká i našeho 
města. Rádi bychom čtenáře seznámili s aktuálním stavem, ve kterém se tento záměr nachází. 
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Poslední noc v  roce obvykle dochází k  pře-
stupkům, nehodám i trestným činům. A neji-
nak tomu bývalo každoročně i v Mníšku pod 
Brdy (v minulých letech tu například došlo ke 
hrubém fyzickému napadení muže před re-
staurací, k úmyslnému založení požáru a zni-
čení kontejneru, odvozu silně podnapilé oso-
by povalující se na veřejném prostranství na 
protialkoholní záchytnou stanici, domácímu 
násilí nebo k vážné autonehodě na dálnici).
Autor tohoto článku se rozhodl strávit společně 
s městskými strážníky poslední noc v roce a při-
nést čtenářům svědectví z výkonu jejich služby.
•  V  19:10 byl ve staré Rymani nalezen kříže-

nec labradora černé barvy s  poraněnou 
tlapkou. Po dohodě byl zavezen k veterinář-
ce, která mu krvácející tlapku ošetřila a pak 
zůstal na služebně městské policie. Majitel 
psa byl dohledán přes sociální sítě a  svého 
mazlíčka si vyzvedl druhý den. 

•  Ve 20:20 byl u  garáží v  Řevnické ulici spat-
řen 12letý chlapec s baťohem na zádech pr-
chající před světly služebního auta do tmy. 
Po krátké honičce byla při kontrole mláden-
cova baťohu nalezena zábavní pyrotech-
nika, se kterou mohou manipulovat osoby 
až od 18 let. Chlapec by ztotožněn, pyrotech-
nika mu byla zabavena a následně si pro něj 
přijeli zákonní zástupci.

•  V 1:00 byl na parkovišti pod Skalkou objeven 
havarovaný vůz značky Ford Fiesta, bez řidi-
če a opuštěný. Rozsah poškození auta svědčil 
o tom, že se potkalo se stromem. Strážníci pro-
vedli lustraci majitele dle SPZ. Obhlídka okolí 
ukázala, že k nehodě došlo o pár metrů dále. 
Vzhledem k  tomu, že nedošlo ke škodě na 3. 
osobě, nebyla volána Dopravní policie ČR.

•  Nejkomičtější příhoda se odehrála v Nádraž-
ní ulici v  1:40 během pravidelného kontrol-
ního výjezdu. Hlídka spatřila skupinku osmi 
osob (z toho pěti nezletilých), z nichž dvě se 
vezly v nákupním košíku. Po domluvě mlá-
dež košík dotlačila, tentokrát již bez lidské 
posádky, zpátky k supermarketu Albert.

•  K události se šťastným koncem došlo na Hře-
benech (nedaleko Skalky), několik metrů od 
silnice z Mníšku do Řevnic. Ve 2:20 tu byl na 
komunikaci nalezen odstavený a  opuště-
ný vůz Opel Corsa. Byla provedena lustrace 
podle SPZ a zjištěn majitel, vozidlo v hledání 
nebylo. Napadlo nás také, že tu možná par-
kuje někdo, kdo se rozhodl k radikálnímu ře-
šení své životní situace. Prošli jsme nejbližší 
okolí, ale nikde nikdo. Naštěstí strážníci bě-
hem dalšího dne zjistili, že vozidlo už odjelo. 
Naše nejčernější obavy se nenaplnily.
Proč ale dotyčný parkoval uprostřed chladné 
silvestrovské noci na odlehlém místě v  lese, 
to pro nás zůstane zřejmě záhadou.

Poslední noc roku 2022 tedy proběhla bez vět-
ších komplikací. Strážníci nemuseli řešit žádné 
fyzické napadení, domácí roztržky, nemohou-
cí opilce nebo asistovat u dopravní nehody na 
dálnici. Dokonce ani nikdo tentokrát nedovo-
leně neodpaloval ohňostroje ze Skalky, kde 
pro tuto kratochvíli platí celoroční zákaz. 

„Byla to jednoznačně nejklidnější silves-
trovská noc za posledních 10 let, co v Mníšku 
sloužím,“ zhodnotil poslední noc roku 2022 
vedoucí strážník mníšecké městské policie 
Petr Smorádek.

Možná lidé přestávají utrácet za zbytné věci, 
protože i po městě bylo domácích ohňostrojů 
daleko méně. Zřejmě jim to vynahradil profe-
sionální ohňostroj při Předčasném silvestru, 
který město uspořádalo na námětí o den dříve.

Libor Kálmán  
(text i foto)

1. Nepřípustné vlivy nehrozí
Kvalitní zákony v  oblasti životního prostředí 
zaručují, že těžbou nedojde k  nepřípustným 
vlivům na přírodu, na obce či obyvatele. Po-
volovací proces nestranně probíhá vždy v řád-
ném správním řízení, na základě odborných 
posudků a za účasti veřejnosti. 
Příznivá poloha ložiska umožňuje těžit v  pro-
storu zcela obklopeném lesy, umístit techno-
logii dále od obcí a díky přímému napojení na 
dálnici D4 se zde doprava nedotkne jakýchkoliv 
zastavěných území. Moderní technologie dnes 
umožňují účinně předcházet prašnosti (filtrace 
či mokrá úprava) a  hluku. Nedaleká přírodní 
památka Andělské schody (EVL) nebude zámě-
rem dotčena, investor naopak může nabídnout 
podporu při péči o toto chráněné území.
Dnešní hospodářské lesy tvořené v místě ložis-
ka nepřirozenými společenstvy jsou silně napa-
deny kůrovcem a vědecké poznatky dokládají, 
že vznik lomů nesnižuje pestrost přírody, ale 
spíše vede k jejímu budoucímu obohacení. Re-
kultivací společně navrženou se zástupci obcí 
a spolků zde v budoucnu může vzniknout pří-

rodně cenné území nebo např. rekreační oblast 
zahrnující jezero s průzračnou vodou.

2. Stavební kámen byl a bude potřeba
Využívání kameniva jako nejpřirozenější staveb-
ní suroviny provází lidstvo od vzniku civilizace 
a nelze jej nahradit. Dle analýzy, kterou pro ŘSD 
zpracovaly Těžební unie, Česká geologická služ-
ba a Sdružení pro výstavbu silnic, skončí téměř 
polovina lomů ve Středočeském kraji a na území 
Prahy do 10 let. Ložisko u Nové Vsi pod Pleší při-
tom evidují geologové již přes 60 let jako velmi 
kvalitní zdroj kameniva pro české stavebnictví. 
V kraji se očekává dostavba dálnic D3 a D4, mo-
dernizace železnic a další stavby, které spotřebu-
jí hodně kameniva. V  případě nedostatku této 
suroviny dojde k jejímu zdražování, dovážení ze 
vzdálených míst je navíc neekologické.

3. Šance pro místní ekonomiku i spolky
Provoz kamenolomu představuje významný 
zdroj financí do obecního rozpočtu v řádu mili-
onů korun ročně, podporu zaměstnanosti a lo-
kální ekonomiky, počítá se i s dalšími investicemi 

do rozvoje obcí a spolupráce s místními spolky 
a organizacemi. Investor má zájem být regionu 
zodpovědným a spolehlivým partnerem.

Petr Dušek, České štěrkopísky

T ř i  a r g u m e n t y  p r o  t ě ž b u

Přehledová mapa zachycuje polohu 
technologické linky vůči D4 a nejbližší zástavbě

Odstavený vůz Ford Fiesta po havárii

Mní šek prožil relativně klidnou silvestrovskou noc
Silvestrovská noc bývá právem považována za nejdivočejší část roku, kdy řada občanů, mnohdy 
pod vlivem přemíry zkonzumovaného alkoholu, zapomíná na dobré vychování a ztrácí zábrany. 

26

ZAJÍMAVOSTI



Vážení spoluobčané,
jako zdejší rodák a syn Antonína Krásy, který 
zde s kamarády vybudoval naučné stezky Káji 
Maříka, zřídil Klub KM, kde se angažovala tře-
ba i  Ivanka Devátá, jsem chtěl po návratu do 
rodného města v roce 2010 pokračovat v této 
tradici. 
Bývalý starosta a  dnes opět starosta města 
pan Digrin mi osobně sdělil, že historické ma-
teriály nemá kam umístit, takže by skončily 
v popelnicích. Tento člověk vládne zámku?
Paní starostka Davis po nástupu do funkce 
byla nadšena a sdělila mně, že se pro muzeum 
KM něco udělá, třeba zatím dočasně v  námi 
nenáviděném Pavilonu.
Výsledek můžete posoudit sami. Hovořil jsem 
též s paní Šretrovou a panem Kožíškem – bez 
výsledku. Měl jsem a mám ještě spoustu his-
torických materiálů, ale z  rodinných důvodů 
jsem byl kvůli nezájmu města jejich část pře-
dat alespoň do archivu Dobřichovice. Tyto 
materiály mají podle mne velkou hodnotu 
a  město by rozhodně neprodělalo, a  to i  na 
případném vstupném.
Jsem informován, že pokud by se tyto věci 
vrátily zpět do města, archiv by je zapůjčil. Rád 
bych se ještě dožil doby, aby se tyto věci vrá-
tily zpět do města, třeba na Skalku a zdarma, 
protože i  já jsem je tímto způsobem archivu 
předal.

Mám ještě mnoho cenných věcí. Jednu z nich při-
kládám. Je to snad unikát. Myslím si, že Národní 
muzeum by to rádo převzalo pro návštěvníky.
Sděluji, že jsem silně zklamán přístupem měs-
ta k  historii, protože přichází o  peníze. Chtěl 
jsem věnovat i  malou částku na vybudování 

muzea. Takže jsme se rozhodl ukončit všechny 
aktivity ve městě. Děkuji kamarádům, přáte-
lům a firmě Benák za podporu. Věřím, že měs-
to jednou procitne a já se z nebe podívám, že 
zájem o historii funguje.

Jiří Krása

Pohlednice podepsaná cestovateli Zikmundem a Hanzelkou

Teplé počasí bez sněhu a ledu umožnilo po-
čátkem nového roku setkání seniorů z Mníšku 
a okolních vesnic v Městském kulturním stře-
disku (na fotografii). Společně oslavili nový 
rok a zároveň narozeniny některých zúčastně-
ných. Paní Jarolímková zajistila hudbu i občer-
stvení a bylo veselo. Společně jsme si zazpíva-
li, ochutnali dortík i vejce na salátu. 
Těšíme se na další setkání, které plánujeme 
uskutečnit v jarních měsících. Zároveň plánu-
jeme společné výlety, které chceme uskuteč-
nit během tohoto roku.

Daniela Hrdinová 
(text i foto)

Na konci listopa-
du jsme dostali 
zprávu, že um-
řela paní Marie 
Mayerová. (na 
fotografii). Ne 
všichni si na ni 
pamatují, dožila 
se úctyhodného 
věku a  ke kon-
ci života nežila 
v  Mníšku. Ale 

v  Mníšku měla spoustu přátel. A  my z  Klubu 
důchodců často vzpomínáme na její výlety, 
které po mnoho let pro nás seniory organi-
zovala. Především její kulturní a  historické 
znalosti byly bezedné. Už v autobuse nás, než 

jsme přijeli do cíle výletu, svým kultivovaným 
způsobem informovala o  tom, co uvidíme, 
čím se místo proslavilo, co se tam odehrálo 
a podobně. Měla s námi „velkými dětmi“ vel-
kou trpělivost. 
Paní Mayerová byla milovnice vážné hudby, 
navštěvovala Univerzitu třetího věku, stá-
le své znalosti prohlubovala. Když jsem od 
ní, pro její vysoký věk a  zdraví, organizování 
výletů s velkou trémou přebírala, předala mi 
podrobný seznam a dokumentaci o všech vý-
letech a vždy byla připravená poradit. 
Jestli se na nás odněkud dívá, je určitě ráda, že 
tradice jejích výletů pokračuje a že na ni velmi 
rádi vzpomínáme.

Za mníšecký Klub důchodců  
a přátele Alexandra Merunková

Srdečně zveme sousedy a sousedky z Rymaně 
na veřejnou schůzi osadního výboru, kte-
rá se uskuteční ve středu 8. února od 19:00 
v  restauraci U Kašných. Připravili jsme se-
znam podnětů pro zastupitelstvo a vedení 
města. Cílem setkání je tento materiál s Vámi 
konzultovat a nasbírat od Vás další náměty. 
Zřídili jsme speciální e-mailovou adresu:  
osadnivybor.rymane@gmail.com, na kterou 
nám můžete posílat vaše podněty a návrhy na 
to, co byste chtěli „za dálnicí” zlepšit či změnit. 
Pokud budete mít zájem, abychom Vás pro-
střednictvím e-mailové pošty informovali o ter-
mínech konání schůzí osadního výboru, napište 
nám na výše uvedený e-mail, rádi se o to posta-
ráme.  Za osadní výbor Luboš Kožíšek

S e n i o ř i  o s l a v i l i  s p o l e č n ě  n o v ý  r o k  2 0 2 3

O d e š l a  p a n í  M a y e r o v á Pozvánka na veřejnou schůzi 
Osadního výboru Rymaně
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Zajímám se o svoji budoucnost...“ 

(konec věty je v tajence)
Charlie Chaplin (1889–1977) – byl britský herec, režisér a scenárista, 

který patřil k nejslavnějším světovým filmovým tvůrcům 20. století.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 15. února 
2023  na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, nebo doručte osobně 

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z prosincového čísla Zpravodaje: Karel Kryl: „Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil jako stonek růže.“ 
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Petr Kaválek.

Vylosovaný výherce získá
dva poukazy  
do multikina  
Cinema  
City.
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Malíři Frkovi zaručují kvalitně 
odvedenou práci za rozumnou cenu

V Pavilonu začínají taneční kurzy pro 
začátečníky i pokročilé

Mnoho domácností si zvyklo vymalovat byt nebo dům vlastními 
silami, přesto se vyplatí svěřit tuto práci odborníkům. Ušetří vám 
čas i námahu se stěhováním nábytku a úklidem a odvedou profesi-
onální práci.

Jednou z  malířských firem, které působí v  Mníšku pod Brdy a  oko-
lí, jsou Lukáš a  Antonín Frkovi. Nabízí malování soukromých bytů, 
domů i veřejných prostor. Zkušeností mají také z malování nemocnic, 
škol i restaurací. Při práci používají výhradně váleček, který je nejčistší 
a nejrychlejší, nic nestříkají. Z barev preferují bílou, která je teď moder-
ní a spousta domácností přemalovává barevné stěny na bílo. Z nátěrů 
používají tradiční Primalex Plus, akrylovým barvám se vyhýbají. Kromě 
interiérů malují i fasády domů nebo ploty a vrata.
Lukáš Frk (na fotografii), který bydlí v Mníšku pod Brdy a malířině se 
věnuje už 12 let, podědil řemeslo po svém otci Antonínovi. „Baví mě, 
když je za mnou vidět odvedená práce, což právě na malířinu stoprocentně 
sedí. Občas dostaneme za úkol vymalovat docela špinavou stěnu, a když se 
pak leskne bíle, tak ten pohled na novou zeď stojí rozhodně za to,“ hodnotí 
své řemeslo Lukáš Frk. S otcem tvoří sehraný tým a společně zvládají 
i větší zakázky, v případě objemově a časově náročnějších objednávek 
si můžou zjednat výpomoc kolegů.
Pokud se jim zákazník ozve, zjistí s  ním po telefonu, nebo při pro-
hlídce na místě rozsah prací a  potom s  ním dohodnou cenu. Frko-
vi pracují za transparentní, předem stanovenou cenu. Cena vychází 
z celkových m² malovaných ploch a použité barvy. Nejlacinější je bílá 
barva, míchaná či omyvatelná barva jsou už o něco dražší. Kalkulaci 
udělají nezávazně a zdarma, do ceny se nepromítne ani případná do-
prava. Svoje ceny za nabízené služby hodnotí jako rozumné. „S našimi 
zákazníky jednáme vždy slušně, na rovinu a také díky tomu máme 90 % 
zakázek na doporučení jejich přátel a známých,“ uvádí Lukáš Frk a do-
dává: „Uvědomujeme si, že spokojený zákazník je pro nás tou nejlepší 
možnou reklamou.“
Frkovi si potrpí na kvalitu výmalby, úklid po práci a dochvilnost. Za vý-
sledek své práce ručí. Samozřejmostí je pro ně zakrytí nábytku, pod-
lah a následný úklid po práci, aby po nich zůstalo čisto. „Nemusíte se 
o nic starat, stačí nám jen předat klíče a vše zařídíme a vymalujeme i bez 
vaší přítomnosti,“ vysvětluje ideální přístup Lukáš Frk. Nemají problém, 
podle přání zákazníka, malovat v noci, o víkendech nebo svátcích, a to 
bez příplatku. Tímto způsobem malovali například už kanceláře, ordi-
nace lékařů, školy nebo obchody. Při zakázce nad 500  m2 malované 
plochy poskytují zajímavé slevy. Více informací k  jimi poskytovaným 
službám najdete na www.maliri-frk.cz.
Ideální dobou na malování jsou zimní měsíce, kdy malba ve vytá-
pěné místnosti rychle schne. Pokud se maluje vodovými barvami 
Primalex, tak se ani nemusí moc větrat, protože nejsou zdraví škod-
livé. Přesto spousta lidí malování odkládá na jinou roční dobu, a tak 
malíři mají v zimě méně zakázek. Ozvat se jim můžete ale i přímo na 
tel.: 608 816 434.  kal

Již čtvrtým rokem probíhají v Mníšku pod Brdy taneční kurzy pro do-
spělé. Pořádají je v Pavilonu manželé Pokorní pod hlavičkou Taneční 
školy Astra Praha. Kurzy jsou rozděleny do třech úrovní podle taneč-
ních zkušeností přihlášených párů.

Do Mníšku se taneční kurzy vrátily po dlouhých letech a v důstojném 
a  příjemném prostředí velkého sálu v  Pavilonu je vedou manželé  
Martin a  Ludmila Pokorní (na fotografii) ze Zahořan. Shodou okol-
ností se spolu seznámili před 32 lety právě díky závodnímu tancová-
ní a jako pár se účastnili různých soutěží včetně mistrovství republiky 
družstev ve standardních tancích.
Letošní sezóna tanečních kurzů byla již zahájena ve 2. polovině ledna, 
ale noví zájemci se mohou stále hlásit. „Naše kurzy jsou otevřeny pro 
všechny zájemce o  tanec od 15 let. Většinu našich párů tvoří partneři ve 
středním věku, ale tančit k nám chodí i sedmdesátníci,“ přibližuje složení 
účastníků kurzů Martin Pokorný a dodává: „Jejich motivace učit se tančit 
je různá. Už jsme se ale třeba setkali i s tím, že se k nám přihlašují tátové, 
aby si na maturitním plese mohli zatančit se svou dcerou.“
Základní taneční kurz (neděle od 17:00 do 18:45) je určen především 
těm, kteří taneční ještě neabsolvovali. V úvodních lekcích se naučí zá-
kladní kroky do párově nenáročných tanců, jako jsou blues a  polka  
a  postupně na ně naváží dalšími tanci, například to bude waltz,  
cha-cha, rumba a další. Pro nedělní kurzy pro začátečníky se podařilo 
domluvit hlídání jejich malých dětí hned naproti sálu v Mateřském 
centru Oáza od 17:00 do 18:45.
Taneční kurz pro velmi mírně pokročilé (pátky od 18:30 do 20:15) je 
určen těm, kteří už do tanečních v posledních letech chodili a zvládají 
párově nenáročné tance, které si tu ještě zopakují. Cílem tohoto kurzu 
je naučit se základní kroky tanců, jako jsou klasické quickstep a valčík 
nebo latinskoamerické samba a mambo. 
V tanečním kurzu pro středně pokročilé (neděle od 18:45 do 20:30) 
se klade větší důraz na kontakt tanečníků v páru, na partnerovo vede-
ní a s tím související taneční postavení. Dozví se mimo jiné, jak tančit 
na plesech, kde je přeplněný parket a je tudíž zapotřebí se některým 
tanečním párům elegantně vyhnout. 
Do tanečních kurzů je vyžadováno společenské oblečení. Pro pány se 
doporučují společenské kalhoty a košile, pro dámy šaty nebo společen-
ské kalhoty s topem. Taneční páry se nemění (žádná volenka). Z orga-
nizačních důvodů je možné objednávat taneční lekce pouze pro páry. 
Kromě běžných tanečních kurzů pořádají manželé Pokorní v Pavilonu také 
oblíbené Tančírny, které jsou vhodné pro všechny úrovně. Střídají se tu 
standardní a latinskoamerické tance. Hudba hraje non-stop a každý tančí 
kdy chce a co chce, protože se nejedná se o výuku tanců, ale společenskou 
událost. Pro účast v Tančírně vám stačí základní znalost tanečních kroků. 
V nejbližší době se budou konat 10. a 24. února, vždy od 20:30 do 22:30.
Více informací o tanečních kurzech a Tančírnách najdete na webových 
stránkách www.astra-praha.cz nebo pište na e-mail:  
pokorny.martin@gmail.com. lib
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KOMWAG přijme závozníky do Mníšku pod Brdy.  
DPP – až 1000 Kč/den, výplata 1× týdně v hotovosti,  

svoz např. z Příbrami zajištěn. Vol. zdarma tel.: 800 566 924.

Dobře naladěné divadlo

PRINCEZNA ČOKOLÁDA

Město Mníšek pod Brdy Vás zve v sobotu

11. března 2023 od 10 hodin
do Velkého sálu Pavilonu ZŠ na pohádku

Půvabná, výchovná pohádka o jedné princezně, která 
má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu.

Vstupné dobrovolné

Provádím obklady, dlažby, pokládky, drobné zednické práce.
Rychlé jednání, telefon: 602 223 184

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,  
živých plotů apod. Telefon: 603 924 921
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

HODINOVÝ
SERVIS

Tel.: 736 716 996
•  Elektroinstalační práce

•  Kompletní elektrorekonstrukce

•  Zapojení elektrospotřebičů

•  Instalace a výměna osvětlení 
(vypínačů, zásuvek atd.)

•  Montáže nábytku a jiných doplňků

•  Drobné instalatérské práce

•  Realizace a opravy střech

•  A další drobné údržbářské 
činnosti
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ODVOZ
ODPADNÍCH
VOD
ze septiků, žump, domácích ČOV, bazénů

telefon: 732 844 782
statekhruby.rymane@seznam.cz

www.statekhruby.webnode.cz

KLEMPÍŘSTVÍ MCH
Klempířství – Pokrývačství 

Tesařství

Radouš 14, Hostomice 267 24
Tel.: 602 238 177 

e-mail: milanchlup1@gmail.com
www.klempirstvi-milan.cz
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INZERCE



  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

HLEDÁ  
SE PAPOUŠEK 
SAFIRA

Dne 29. 11. uletěl v obci 
Řitka papoušek žako šedý 
s červeným ocáskem slyšící 
na jméno Safira. 

Případné informace prosíme 
na telefon 731 837 866.

Odměna 20 000 Kč

INZERCE
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 sobota

4. února 2023 – 13.30 hodin
začínáme na farní zahradě – Náměstí F. X. Svobody 38 

www.rorejs.mnisek.cz

Masopustní průvod městem 
! SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MASKY!


